
F.I.C.C. ASSEGURANÇA A TERCERS PER A CAMPISTES 2007 

  

Per tal de indemnitzar les Persones Assegurades fins a les quantitats especificades més endavant 

vers les quantitats que l’Assegurat seria legalment responsable de pagar pel que fa a 

reclamacions per danys personals o malalties (mortals o no) ocorregudes durant el període de 

cobertura de persones i/o danys a la propietat causats per qualsevol accident durant l’estada de 

l’Assegurat en un càmping o en un allotjament llogat o hotel, lluny del seu domicili habitual, 

incloent els períodes de desplaçament d’anada i tornada.  

“Assegurat” es defineix com: Qualsevol membre de la secció de càmping dels Clubs o 

Federacions afiliats a la Federació Internacional de Càmping i Caravàning (F.I.C.C.), en 

possessió d’un carnet de Càmping Internacional vàlid. Incloent-hi qualsevol persona que viatgi 

amb l’Assegurat en el mateix vehicle privat i mentre acampen amb l’Assegurat. El nombre 

màxim de persones cobertes sota un únic carnet és de 11 persones.  

Cal fer notar i així es contempla que si bé la cobertura es proporciona a un màxim de 11 

persones viatjant plegades dins el mateix vehicle particular, els grups de ciclistes, que no 

sobrepassin les 11 persones, viatjant plegats i en grup i seguint exactament el mateix itinerari 

seran coberts com si viatgessin dins un mateix vehicle.  

Addicionalment, si un dels membres deixa el grup enrere temporalment mentre tornen a casa 

durant el transcurs de les vacances, aquest pot deixar el seu carnet de càmping sota la custòdia 

del grup i seguirà essent cobert mentre el propietari del carnet internacional estigui en el grup.  

S’entén i així s’acorda que altres membres de les seccions de càmping de federacions afiliades a 

la F.I.C.C. seran considerats com a tercers en termes d’indemnització.   

  

Vigència  

La vigència de la pòlissa és del 1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 2007, ambdós 

inclosos.  Malgrat això, aquest període s’estén per inclouré el 12 mesos des de la data d’emissió 

del carnet internacional (fins la data de caducitat). Qualsevol reclamació serà atesa dins els 

termes del contracte durant l’any d’emissió del carnet internacional.  

  

Límits Territorial  

Mundial  

  

Jurisdicció  

S’exclouen els Estats Units d’Amèrica i Canada o qualsevol territori sota les seves lleis.  

 

Exclusions  

Aquesta pòlissa no cobreix responsabilitats per:  

1) Danys personals, malaltia o danys a la propietat: 

a) Directament o indirectament causats per qualsevol vehicle impulsat per motor; 

b) Directament o indirectament causats per qualsevol vaixell, buc (vegis l’extensió 

posterior) o avió, o a causa de qualsevol tipus de treball de , per o en nom de 

l’Assegurat o el Club o Associació;  

c) Deguts a enverinament o manipulació indeguda de menjar o beguda;  



d) Deguts a la pol·lució de l’aire, aigua o sòl excepte en el cas que es pugui demostrar que 

ha estat degut a algun fet específic i inesperat ocorregut durant el període de cobertura;  

e) Directament o indirectament ocasionats per guerra, invasió, actes d’hostilitat enemiga 

(amb guerra declarada o no), guerra civil, rebel·lió, revolta, insurrecció o usurpació 

militar del poder, confiscació, nacionalització, requeriment, destrucció o dany a la 

propietat per part o sota qualsevol tipus de Govern, República o Autoritat Local;  

f) Directament o indirectament ocasionats per o com a conseqüència de l’organització de 

qualsevol tipus d’espectacle a gran escala on s’hagi de pagar entrada (això no exclou 

petites competicions per l’entreteniment o rallies socials de càmping o caravàning);  

g) Directament o indirectament ocasionats durant la pràctica del ski.  

  

2) Danys personals, malaltia o danys a la propietat per part de qualsevol persona empleada pel 

propietari del Carnet Internacional de Càmping per mitjà d’un contracte o un contracte de 

pràctiques. 

3) Danys a la propietat pròpia o ocupada sota responsabilitat, custòdia o control d’un 

Assegurat. 

4) Qualsevol acte comès per l’Assegurat amb mala intenció, com per exemple: 

a) Danys al sòl durant d’instal·lació d’una tenda; 

b) Llençar escombraries indiscriminadament;  

c) Danys a conducció d’aigua o cables soterrats.  

5) Aquesta pòlissa està subjecta a les clàusules d’exclusió per Contaminació Radioactiva o 

Explosió Nuclear següents:  

 Aquest pòlissa no cobreix:  

a) Pèrdua,  destrucció o dany a qualsevol propietat o despeses causes per aquestes 

pèrdues;  

b) Qualsevol responsabilitat legal, directament o indirectament causada per o en la que 

hi contribueixi els fets següents:  

i. Ionització radioactiva o contaminació per radioactivitat procedent de qualsevol 

combustible nuclear o residus provocats per aquest combustible  

ii. La radioactivitat, toxicitat, explosió o propietat perilloses de qualsevol mena 

d’explosiu nuclear o component nuclear.  

6) Exclusió per contaminació per Asbest 2003  

S’acorda que aquesta pòlissa no tindrà cap responsabilitat en les reclamacions respecte a:  

1) manipulació, extracció, esquinçament, demolició, emmagatzematge, transport o 

tinença d’asbest i/o qualsevol substància o component que els incorpori  

2) agrimensura sota les Regulacions del Control d’Asbestos de 2002  

 

Així mateix s’acorda que aquesta pòlissa no s’aplicarà a:  

a) responsabilitat directament o indirectament causada per o al·legant-ne causa per o 

provocada totalment o de forma parcial per la inhalació i/o ingestió, o per 

l’existència o exposició a l’asbest i/o a substàncies o components que el continguin  

b) responsabilitat per malaltia actual o al·legada,  resultat de l’eliminació d’asbestos 

d’edificis o estructures i/o substàncies o components que l’incorporin  



c) qualsevol obligació de defensar cap reclamació contra l’Assegurat al·legant 

responsabilitats resultat dels punts (a) o (b) anteriors, ni responsabilitat del Sota 

Signant per fer front als costos provocats per aquestes reclamacions.  

  

Extensió  

Malgrat les Exclusió (1) (a) Vehicle impulsat per motor i (1) (b) Vaixell,  s’accepta: 

1) Aquesta pòlissa s’extén específicament per incloure-hi d’utilització per part de l’Assegurat 

d’una taula de Windsurf o qualsevol enginy no mecànic que no sobrepassi els 5 metres de 

longitud. 

2) Aquesta pòlissa també s’extén per incloure-hi campistes i caravanes motoritzats o auto 

propulsats amb vehicles utilitzats de forma que no requereixin la cobertura per part d’una 

assegurança obligatòria de vehicle.  

  

 

CONDICIONS:  

  

Indemnització 

L’import de la indemnització no podrà excedir:  

a) 1.650.000  per qualsevol accident o sèries d’accidents per una sola causa, per danys 

personals, malaltia o danys a la propietat;  

b) Il·limitat per tots els accidents ocorreguts durant qualsevol període de cobertura;  

c) 65.000  per només danys personals deguts a qualsevol accident o sèries d’accidents per una 

sola causa, provocat per d’utilització d’una taula de windsurf en terra o mar o qualsevol 

petit enginy no mecànic que no sobrepassi els 5 metres, per part de l’Assegurat.  

  

Costos i despeses  

Els Sota Signants acorden pagar els costos i les despeses que es donin, amb el seu consentiment 

escrit, durant la defensa de qualsevol reclamació, i entenent que, si es requereix un pagament 

que excedeix la quantitat de la indemnització proporcionada per aquesta pòlissa, els Sota 

Signants tenen la responsabilitat de fer-se càrrec d’aquests costos de forma proporcional a la 

quantitat de la indemnització reclamada.  

  

Reclamacions  

Les reclamacions per quantitats superiors als 400  o equivalents en altres monedes per danys en 

la propietat seran ateses per l’Associació o per l’Agent dels Sota Signants en el país de 

l’Associació sense ser enviades a R.L. Davinson & Co. Ltd., però sempre tenint en compte la 

clàusula de No-Contribució. Les reclamacions que superin aquesta quantitat o aquelles per 

danys personal o malaltia seran enviades a R.L. Davinson & Co. Ltd., Bury House, 31, Bury 

Street London, EC3A 5AH on estan autoritzats a atendre reclamacions fins a 1.000 lliures 

britàniques o l’equivalent en altres monedes. Les reclamacions es pagaran en la moneda del país 

en el que es faci la reclamació.   

Les persones assegurades han de lliurar immediatament a l’Associació per escrit tots els detalls 

de tot el  que pugui ser motiu de reclamació dins aquesta pòlissa, així com els rebuts de 

qualsevol reclamació i la institució que procedeix en contra de les persones assegurades.  



Els assegurats no podran admetre responsabilitat o oferir o acordar cap reclamació sense el 

consentiment escrit de l’Associació o els Sota Signants, els quals estaran autoritzats, en nom de 

les persones assegurades pels Sota Signants i el seu benefici, per portar a terme qualsevol 

reclamació per indemnització o danys o, en el seu cas, per terceres persones; tenint absoluta 

discreció durant el procés de negociacions i procediments de la demanda. L’Assegurat ha de 

lliurar als Sota Signants qualsevol informació i donar assistència en allò que raonablement li 

demanin els Sota Signants.  

Aquesta assegurança no cobreix cap pèrdua o dany que, en ocórrer, es trobi cobert per una altra 

pòlissa o pòlisses. Excepte en aquells casos d’excés de la quantitat que pot ser pagada per 

aquesta o aquestes altres pòlisses aquesta assegurança no tindrà efecte.  

Si qualsevol de les persones assegurades realitza una reclamació sabent-ne la seva falsedat o 

fraudulència en la valoració, la cobertura es perdrà respecte a la persona assegurada.  

Els Sota Signants es reserven el dret de reclamar una copia de la factura o document que 

acreditin l’estància en el càmping, hotel o apartament de lloguer, pel període de l’estància. 

 

Elecció de Llei i Jurisdicció 

Aquesta assegurança serà governada per les lleis d'Anglaterra i País de Gal·les i subjecta a la 

jurisdicció exclusiva dels jutjats d'Anglaterra i País de Gal·les. 


