
 
 
 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL 

 
Amb l'objectiu d'oferir un millor servei als federats, la Federació de Vela Comunitat 
Valenciana, compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix també 
la RC dels federats com la cobertura expressa a les reclamacions ocorregudes per 
danys causats per utilització d'embarcacions, en excés de l'assegurança obligatòria que 
haguera de tindre la seua embarcació, encara que aquest no es trobara subscrit i en 
vigor.  

El límit quantitatiu de la Garantia és:  

• Responsabilitat Civil Explotació  2.000.000 €  

• Sublímit per víctima       400.000 €  

• Franquícia per sinistre             150 €  

 

NORMES D'ACTUACIÓ EN CAS DE SINISTRE 

Comunicar a la Federació el sinistre en un termini màxim de 48h: emplenar, signar i 
enviar el Comunicat de sinistre a la Federació a través del correu: 
licencias@somvela.com juntament amb la següent documentació: 

• Còpia de la Llicència o Carnet Esportiu del responsable i del perjudicat.  

• Còpia de l'informe del Comité de Protestes o de l'Entrenador segons l'accident 
tinga lloc en competició o entrenament. En el cas del Carnet Esportiu o Independents, 
informe del club o responsable de la zona de navegació.  

• Factura proforma dels danys materials ocasionats pel responsable al perjudicat 
i fotografies del sinistre. (No realitzar cap reparació fins que l'expedient siga remés a 
FIATC).  

Cal tindre en compte que l'assegurança de RC té una franquícia de 150€. És a dir que 
els primer 150€ dels danys els paga el responsable i la resta l'assegurança si està tot 
correcte. En els supòsits en què no es reba el comunicat d'accident degudament 
emplenat, el sinistre no serà assegurat. 
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