Resum de Cobertures
COBERTURES BÀSIQUES

Capital Assegurat/Franquícia

MUSSAP

Responsabilitat Civil
• Si quan circules amb la teva bicicleta pateixes un accident en el qual tu ets el
responsable i provoques danys personals o materials, et cobreix les indemnitzacions
als perjudicats fins el capital contractat, sense cap tipus de franquícia al teu càrrec, i en
qualsevol lloc d'Europa. També et cobreix la direcció jurídica, incloses les despeses, i
les fiances judicials.
• Àmbit Territorial.

150.000 €

Europa

Defensa Jurídica i Reclamació de Danys
• Defensa. En cas que rebis una reclamació, et cobreix la direcció jurídica designant els
advocats i procuradors que et defensaran i representaran sense que hagis de
preocupar-te de res.

1.500 €

• Reclamació. Et cobreix l'assessorament per a reclamar els danys personals o
materials que has patit circulant amb la teva bicicleta ocasionats per un tercer.
• Assessorament jurídic telefònic. Tens a la teva disposició aquest servei que et
permetrà parlar amb un advocat per que t’assessori en relació a alguna reclamació
derivada de l’ús de la bicicleta.
• Àmbit Territorial.

Inclòs

Europa

Assistència en Viatge
T’ofereix la tranquil·litat que, si et succeeix qualsevol cosa lluny de casa circulant amb la
teva bicicleta tant a Espanya como a Europa, rebràs la següent assistència:
• Malaltia o accident a l’estranger (no a Espanya):
– Despeses de curació.
– Prolongació de l’estada per prescripció mèdica.
• Trasllat o repatriació
• Localització i salvament
• Despeses d’Acompanyant:
– En cas d’hospitalització superior a 5 dies:
o Desplaçament i retorn en transport públic
o Estada i Allotjament
–
–

En cas de trasllat o repatriació de l’Assegurat per l’estat de salut.
En cas de mort de l’Assegurat.

2.000 € - Franquícia100 €
No Inclòs
Inclòs
Inclòs (excepte llocs de molt difícil accés)

Avió (Classe Turista) o Tren (1ª Classe)

60 € dia – Màxim 10 dies
No Inclòs
Avió (Classe Turista) o Tren (1ª Classe)

• Retorn anticipat de l’Assegurat en transport públic

No Inclòs

• Robatori o Pèrdua d’Equipatge i efectes personals de l’Assegurat

No Inclòs

• Enviament de Medicaments

No Inclòs

• Enviament de Fons

No Inclòs

• Transmissió de missatges urgents

No Inclòs

• Orientació Mèdica Telefònica

No Inclòs

• Rescat, recollida, tramesa de la bicicleta
• Pèrdua total de la bicicleta per assistència o rescat
• Àmbit Territorial

Fins a 300 €
Fins a 500 €
Des de Km. 2 i a Europa (Despeses
Mèdiques no incloses a Espanya)

Resum de Cobertures
COBERTURES OPCIONALS

Capital Assegurat/Franquícia

MUSSAP

Danys a la bicicleta
Si la teva bicicleta pateix un accident (en circulació, repòs o transport) y queda afectat el
quadro, et cobreix les despeses de la reparació o substitució dels components malmesos.
Àmbit Territorial

Inclòs

Espanya

Pèrdua Total de la Bicicleta por Robatori
Tindràs cobert:
• La sostracció completa de la bicicleta.

Inclòs

• Pèrdua total per danys produïts durant el temps que ha estat sostreta.

No Inclòs

• Furt i Apropiació Indeguda.

No Inclòs

Perquè el robatori estigui cobert s’han de donar les següents circumstàncies:
1. En l’habitatge habitual o secundari:
a) Dins l’habitatge, amb les proteccions de seguretat operatives.
b) A una dependència exterior de l’habitatge, aquesta haurà d’estar tancada i la
bicicleta subjecta a través del quadre a un objecte fix mitjançant un cadenat de
seguretat homologat.
c) En un traster comunal, aquest haurà d’estar tancat i la bicicleta subjecta a través del
quadre a un objecte fix mitjançant un cadenat de seguretat homologat.
2. Fora de l’habitatge habitual o secundari.
a) Quan la bicicleta estigui aparcada sola, haurà d’estar subjecta a través del quadre a
un objecte fix mitjançant un cadenat de seguretat…
b) Quan la bicicleta estigui aparcada amb altres bicicletes, podran estar subjectes entre
sí, mitjançant, como a mínim, un cadenat de seguretat…
3. En ruta.
a) Quan la bicicleta estigui aparcada sola, haurà d’estar subjecta a través del quadre a
un objecte fix mitjançant un cadenat de seguretat…
b) Quan la bicicleta estigui aparcada amb altres bicicletes, podran estar subjectes entre
sí, mitjançant, como a mínim, un cadenat de seguretat…
c) Es considera estar en ruta quan la bicicleta està…
Es considera homologat el cadenat de seguretat dissenyat per a bicicletes amb, com a
mínim, un nivell 3 de resistència acreditat per empresa certificadora (SSL, ART, SSF,
VDS, FG, etc.).
Àmbit Territorial

Inclòs

Homologat
No Homologat

No Homologat

No Homologat
A més de 10 Km. de l’habitatge habitual o
secundari y en horari diurn.

Sí
Espanya

Valoració dels Danys i Robatori de la bicicleta
En cas de Pèrdua Total:
a) Fins als 4 anys
b) A partir dels 4 anys

Valor de Nou
Valor de Nuevo con una depreciación del
10% anual

En cas de Danys Parcials s’inclou:

El cost de la mà d’obra i la reparació o
substitució de les peces fetes malbé.

Franquícia, tant en Danys com en Robatori de la bicicleta.

10% del valor d’indemnització
reparació amb un mínim de 150 €.

o

Resum de Cobertures
COBERTURES OPCIONALS

Capital Assegurat/Franquícia

MUSSAP

Accidents del Ciclista
Et cobreix els danys corporals que puguis patir com a conseqüència d’un accident
circulant en bicicleta:
• Mort
• Incapacitat Permanent
• Indemnització per Hospitalització Quirúrgica
• Cirurgia Reparadora
Àmbit Territorial

6.000 €
No Inclòs
12 € dia, Màx. 90 dies any

No Inclòs
Espanya. La Mort també es cobreix a
Europa

Riscos Extraordinaris
Es cobreixen els danys a la bicicleta i a les persones per Esdeveniments Extraordinaris (a
través del Consorci de Compensació d’Assegurances).
• Danys a la bicicleta.

Només si es contracten les garanties
de Danys i Robatori de la bicicleta.
Franquícia del 7% de la quantia dels
danys.

• Danys a les persones.

Només si es contracta la garantia
d’Accidents del Ciclista.

Àmbit Territorial

Espanya

