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Asigurarea GoRESPONSIBLE de la Gothaer
(Raspunderea Civila Privata (clauza biciclisti))
Activitatile recreationale, cum
ar fi o plimbare cu bicicleta, skateboard-ul,
pentru
rolele, patinele, trotineta, waveboard-ul sau cu alte echipamente
asemanatoare, fac parte din viata ta de zi cu zi. Insa pe drumul tau prin parc,
in drum spre serviciu sau spre casa, se pot intampla diferite evenimente la
care nici nu te gandesti, de exemplu: din greseala intri intr-un stand cu flori
si le distrugi sau accidentezi pe cineva.

biciclisti

Acum, poti beneficia de GoRESPONSIBLE - Asigurarea de Raspundere
Civila Privata de la Gothaer, care te protejeaza impotriva prejudiciilor pe care
le poti produce celor din jurul tau, in urma unor astfel de intamplari nedorite.

GoRESPONSIBLE – Asigurarea de Raspundere Civila Privata de la Gothaer iti ofera, prin clauza sa
speciala pentru biciclisti, o acoperire completa pentru protectia de care ai nevoie in cazul eventualelor
accidente pe care le-ai putea provoca atunci cand circuli cu bicicleta sau, de ce nu, cu alte mijloace de transport
asemanatoare (trotineta, waveboard, role, etc.).

CUI SECUI
ADRESEAZA?
SE ADRESEAZA?
Biciclistilor amatori care au peste 14 ani, care respecta regulile impuse pentru practicarea acestui sport (poarta
haine reflectorizante pe timp de noapte si cand vizibilitatea este redusa), isi doteaza bicicleta cu faruri si
dispozitive reflectorizant-fluorescente) si circula pe drumuri publice si in spatii amenajate, cum sunt parcurile.

RISCURI ACOPERITE:


Sumele compensatorii pe care esti obligat sa le platesti persoanelor pagubite prin prejudiciile produse
de tine in timpul folosirii bicicletei sau altor echipamente asemanatoare, in calitate de amator;



Cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita pentru indeplinirea formalitatilor legale in
vederea obligarii tale la plata despagubirilor, daca acesta a fost obligat la despagubire prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;



Cheltuielile de judecata facute de tine in procesul civil, stabilite de lege ori de catre instantele de
judecata, daca ai fost obligat la plata despagubirilor.

Despagubirea maxima ce poate fi acordata este de maximum 50% din limita de raspundere pe eveniment, adica
50.000 de euro.
Nota: GoRESPONSIBLE - Asigurarea de Raspundere Civila Privata de la Gothaer, clauza pentru biciclisti,
nu se adreseaza ciclistilor profesionisti, care iau parte la competitii sau pedaleaza off-road sau in conditii de
nesiguranta.
Vrei o oferta personalizata?
 Apeleaza Serviciul Clienti la numarul de telefon 021.2.000.000
(serviciu disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 17.30, apel cu tarif normal).
 Acceseaza avantajele Asigurarii GoRESPONSIBLE de la Gothaer pe www.gothaer.ro.
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