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TARGETA BICI, l’assegurança ciclista de
responsabilitat civil
La Federació Catalana de Ciclisme posa a l’abast de tots els usuaris de la bicicleta la TARGETA BICI,
una assegurança de responsabilitat civil per tal de cobrir els possibles danys i els perjudicis que es
puguin ocasionar a tercers mentre es condueix la bicicleta i complementada amb altres serveis.
La TARGETA BICI va adreçada al ciclista de lleure i al ciclista urbà, i en general, a qualsevol persona
que utilitzi la bicicleta mes o menys regularment i vol tenir la tranquil·litat d’estar cobert per una
assegurança de responsabilitat civil vers a tercers.
La TARGETA BICI no és una Llicència Esportiva; aquelles persones que fan un ús esportiu de la
bicicleta i que vulguin competir o participar a marxes o pedalades ciclistes és recomanable que es
treguin una Llicencia Esportiva a traves de un Club aﬁliat a la Federació Catalana de Ciclisme.
La TARGETA BICI atorga una sèries d’avantatges als usuaris de la bicicleta:
► Assegurança de Responsabilitat Civil quan vas en bicicleta, pels danys ocasionats a tercers,
vehicles, persones, animals o equipament urbà, ﬁns a 150.000 € per sinistre.
► Defensa Jurídica en cas de reclamacions derivades de l’ús de la bicicleta
► Assistència en la reclamació dels danys personals o materials ocasionats per tercers
► Indemnització en cas de mort / invalidesa causats directament per accident de bicicleta de 30.000€
► Reducció al cost de l’abonament a les tandes de bicicleta al Circuit de Barcelona-Catalunya

La TARGETA BICI es pot sol·licitar i fer el pagament on-line a la pàgina web Ciclisme.cat [1].
Es pot sol·licitar mitjançant un Club aﬁliat a la FCC a un preu reduït de 20€.
El Club la tramitarà accedint a la mateixa aplicació on-line que es fa servir per tramitar les Llicències
Esportives.
Es pot sol·licitar de forma individual, sense pertànyer a un Club, a un preu de 25€, directament a la
pàgina web Ciclisme.cat [1].
Per a edats entre 15 i 75 anys.
Per veure tota la informació. [1]
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al correu targetabici@ciclisme.cat [2]
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