
 

Assegurança  Bicicleta BACC  bàsica 
Cobertures Límit 

Responsabilitat civil “a tercers”. Límit d’indemnització per sinistre 150.000€ 
Responsabilitat civil “a tercers”. Límit d’indemnització per víctima Cobertures 100.000€ 
Franquícia 150€ 
Defensa personal per advocats i procuradors designats per la companyia i           
constitució de fiances per llibertat provisional i /o per garantia de responsabilitats            
econòmiques. 

 

Assegurança  Bicicleta BACC  plus 
Cobertures Límit 

Mort Accident usuari 6.000€ 
Invalidesa permanent absoluta/parcial 6.000€ 
Reemborsament de despeses mèdiques i farmacèutiques 2.000€ 
Responsabilitat civil  150.000€ 
Reclamació de danys INCLOSA 
Assistència legal i tràmits de gestoria. Assistència en viatge al ciclista 24 hores INCLOSA 
Assistència en viatge a la bicicleta 24 hores. Amb un límit econòmic per trasllat de               
150€, reparació de 100€ i rescat de la bicicleta de 600€) 

INCLOSA 

Assegurança  Bicicleta BACC  plus + Robatori  
Cobertures Límit 

Mort Accident usuari 6.000€ 
Invalidesa permanent absoluta/parcial 6.000€ 
Reemborsament de despeses mèdiques i farmacèutiques 2.000€ 
Responsabilitat civil  150.000€ 
Reclamació de danys INCLOSA 
Assistència legal i tràmits de gestoria. Assistència en viatge al ciclista 24 hores INCLOSA 
Assistència en viatge a la bicicleta 24 hores. Amb un límit econòmic per trasllat de               
150€, reparació de 100€ i rescat de la bicicleta de 600€) 

INCLOSA 

Robatori  (franquícia del 10% mínim 100€) 
Màx. 

6000€ 
Aquesta assegurança va en funció del valor de la bicicleta, i oferim dos productes: 
✪per bicicletes amb valor fins 300€  
✪per bicicletes amb valor superior a 300 fins 500€. 
✪Altres opcions a consultar. 

 

Assegurança Bicicleta BACC  TOT RISC  

Cobertures Límit 
Mort Accident usuari 6.000€ 
Invalidesa permanent absoluta/parcial 6.000€ 
Reemborsament de despeses mèdiques i farmacèutiques 2.000€ 
Responsabilitat civil  150.000€ 
Reclamació de danys INCLOSA 
Assistència legal i tràmits de gestoria. Assistència en viatge al ciclista 24 hores INCLOSA 
Assistència en viatge a la bicicleta 24 hores. Amb un límit econòmic per trasllat de               
150€, reparació de 100€ i rescat de la bicicleta de 600€) 

INCLOSA 

Robatori  (franquícia del 10% mínim 100€) 
Màx. 

6000€ 

Danys a la bicicleta (franquícia del 10% mínim 100€) 
Màx. 

6000€ 
Aquesta assegurança va en funció del valor de la bicicleta, i oferim dos productes: 
✪per bicicletes amb valor fins 300€  
✪per bicicletes amb valor superior a 300 fins 500€. 

 



 
✪Altres opcions a consultar. 
 

Nota informativa La informació recollida en aquest document és privada i per a l’ús exclusiu de BICICLETA CLUB                  
DE CATALUNYA – BACC. Arç Corredoria d’Assegurances SCCL , companyia asseguradora SEGURABICI. 

 


