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Avantatges Targeneu

On s’ha de tramitar?  

- La millor assegurança de neu i gel 
- Del l’1 de juny al 31 de maig
- Cobertura Europea 
- Revista “Esports d’Hivern” gratuïta
- Descomptes a la xarxa de botigues 
col·laboradores
- Seràs solidari amb els esports d’hi- Seràs solidari amb els esports d’hivern

- A la web de la FCEH www.fceh.cat
- Trucant al 93 415 55 44
 Enviant un correu electrònic a:
 info@fceh.cat
- A les seus dels 80 clubs afiliats a la FCEH
- A les oficines de la FCEH 
- A les agències de viatges, botigues i altres- A les agències de viatges, botigues i altres
establiments relacionats amb el món de 
la neu acreditats per la FCEH

Assegurança
Targeneu

l’Assegurança de 
Lleure al millor 

preu



Els sinistres derivats de la pràctica esportiva 
dels esports d’hivern vinculats a la FCEH.

Servei d’assistència en viatge 24 hores

Despeses d’assistència, búsqueda i res-
cat per accident fins a un màxim de 3.005,06€.

1a assistència medica fins un màxim de 
3.005,06€.3.005,06€.

Trasllat o repatriació sanitària de l’assegurat 
per accident: IL·LIMITAT.

Repatriació del mort assegurat i dels seus 
acompanyants: IL·LIMITAT.

Desplaçament d’un familiar en cas de 
defunció de l’assegurat a l’estranger: 
IL·LIMITAT.IL·LIMITAT.

Estància en l’hotel per prescripció mèdica 
de l’assegurat: fins a un màxim de 90,15€ 
per pernoctació i un màxim de 4 pernoctacions.

Desplaçament d’un acompanyant per prescripció 
mèdica de l’assegurat: IL·LIMITAT.

Enviament de missatges urgents: IL·LIMITATS.

EEnviament d’un conductor professional.

Preus i Modalitats

Cobertura d’accidents:

Mort per accident esportiu: 12.020,24€.

Mort per accident esportiu per a menors de 14 
anys: 100% de les despeses de sepeli fins un 
màxim de 12.020,24€.

Invalidesa permanent absoluta per accident 
esportiu: esportiu: 12.020,24€.

Responsabilitat Civil

RC derivada de la pràctica dels esports d’hivern, 
fiances i despeses fins a un límit de 30.050,60€.

Anticipi de fiança judicial a l’estranger.

Anticipi de despeses de defensa legal a 
l’estranger.

Àmbit geogràfic i temporal

Estacions d’Esquí i de Gel d’Europa amb 
cobertura de Fora Pista dins del marc de les 
instal·lacions des de l’1 de juny del 2012 al 
31 de maig del 2013.

Targeneu: 46€.

Targeneu Familiar (amb un mínim de 4 
membres) 2 adults i 2 menors de 18 
anys: 118€.

A partir del cinquè membre menor de 
18 anys: 27€.

Què cobreix la Targeneu?


