
Pel sol fet d’estar federat rebrás gratuïtament al teu domicili tots els 
números de la revista de la Federació: Esports d’Hivern

 2010 -2011

Avantatges que t’ofereix la TargeNeu

La millor assegurança
Del 1 de juny a 31 de maig
Cobertura mundial
Revista “Esports d’Hivern” gratuïta (4 números)
Descomptes a la xarxa de botigues col.laboradores
Seràs solidari amb els esports d’hivern: faràs possible els Equips 
Catalans i les Seleccions Catalanes

On s’ha de tramitar la TargeNeu

A la web de la FCEH www.fceh.cat
Directament a les oficines de la FCEH o trucant al 93 415 55 44 de la FCEH.
A les diferents seus dels 90 clubs afiliats a la FCEH.
A les agències de viatges, botigues i altres establiments relacionats amb el 
món de la neu acreditats per la FCEH

Federació Catalana d’Esports d’Hivern
Balmes, 191, 5è 1a 08006 Barcelona
Telef. 93 415 55 44 Fax 93 237 85 26

www.fceh.cat  info@fceh.org

REAL FEDERACION ESPAÑOLA
DEPORTES DE INVIERNO

T A R G E N E U
Federa’t

Llicència Catalana de Lleure



Què és la TargeNeu?
La nostra Llicència Catalana de Lleure.

La TargeNeu és la millor assegurança específica per la pràctica dels esports d’hivern i d’altres activitats 
esportives.

Què cobreix la TargeNeu?
La TargeNeu cobreix els sinistres derivats de la pràctica esportiva.

Servei d’assistència en viatge 24 hores

Assistència i rescats a pistes.

Trasllat sanitari fins al centre mèdic i/o repartició fins al domicili a Espanya, en ambulància, UVI o helicòpter 
mèdic.
Trasllat d’acompanyants.

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització per tal d’efectuar la primera cura 
d’urgència en el lloc de l’accident o hospital més proper.
Límit de cobertura de 1.502 €  a Espanya i Andorra i 3.005 € a la resta del món.

Prolongació de l’estada del lesionat en un hotel per prescripció facultativa: 30 € per dia. Màxim de 300 €

Viatge d’anada i tornada i/o despeses d’estada per a un familiar per l’hospitalització de primera cura 
superiors a tres dies: 60 € per dia. Màxim de 600 €

Formalitats, trasllat i repatriació de difunts.
Repatriació d’acompanyants.

Retorn anticipat de l’assegurat per malaltia greu, accident greu o mort d’un familiar de primer grau.

Reembossament d’abonament no utilitzat per accident fins 150 €

Reembossament classes no utilitzades per accident fins 150 €

Reembossament de les despeses d’allotjament no utilitzades per repatriació sanitària, fins 150 €

Servei de conductor professional quan l’assegurat lesionat ni cap acompanyant pugui conduir.

Tramesa de documents de viatge.

Tramesa de missatges urgents.

Telèfon gratuït d’assistència 24 hores, 365 dies l’any. Trucada obligatòria.

Cobertura d’accidents
Indemnització per mort de 6.000 €
Indemnització per invalidesa permanent absoluta de 12.000 €

Responsabilitat civil
Derivada de la pràctica dels esports d’hivern, fiances i despeses, fins un límit de 30.000 €
Franquícia per danys materials de 150 €

Protecció jurídica de l’esportista
Inclosa la reclamació de danys.

Àmbit geogràfic
Mundial

Àmbit temporal

365 dies cada temporada (des de l’1 de juny del 2010 fins al 1 de juny del 2011)

Activitats diferents als esports d’hivern
Es dóna cobertura a les demés activitats esportives a partir de 50 Km del domicili i amb franquícia per la 1a 
cura d’urgència de 75 €

L’àmbit geogràfic per les activitats diferents als esports d’hivern és: Espanya, Europa i països de la ribera 
mediterrània.

Queden exclosos els esports amb vehicles de motor, esports aeris i aeronàutics, arts marcials, activitats 
subaquàtiques, espeleologia, escalada i sinistres ocorreguts a més  de 4.000 m.

Modalitats
Llicència Catalana de Lleure (Targeneu) 51 €

Llicència Catalana de Lleure Familiar (Fills menors de 25 anys)   
Els tres primers membres 51 € per persona
A partir del quart membre 35 € 

TargeNeu temporal  
Per 10 dies, i amb l’àmbit de cobertura a escollir entre Espanya i Andorra o mundial


