
 

 

 

 

 

 

COBERTURA LLICÈNCIA CATALANA DE COMPETICIÓ  

ESTATAL NEU 

  

ESPORTS D’HIVERN 

 

ALTRES ACTIVITATS 

   

 

Àmbit temporal de cobertura 

 

de l’1 de juny 2011 fins el 31 de maig 2012 

 

de l’1 de juny 2011 fins el 31 de maig 

2012 

 

Àmbit geogràfic 

 

Mundial   

/ competicions nacionals e internacionals 

 

Espanya, Europa i països ribera 

Mediterrània. 

 
  

ASSISTÈNCIA EN  VIATGE : 
  

   

Assistència i rescat. Si Si, límit 6.000 € 

Trasllat sanitari fins al centre mèdic i/o repatriació sanitària en ambulància 

UVI o helicòpter i trasllat d’acompanyant. 
Si Si 

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització per 

tal d’efectuar la primera cura “in situ”. 

Fins 1.502 € a Espanya  i Andorra 

Fins 3.005 € resta del Món 

Sense Franquícia 

Fins 600 €  a Espanya 

Fins 3.000 €  resta del Món 

Franquícia 75 €  

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

Viatge d’anada i tornada i/o despeses d’estada per a un familiar  per 

hospitalització de primera cura superior a cinc dies. 
60 €/dia màxim 600 € 60 €/dia màxim 600 € 

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

Retorn anticipat de l’assegurat per  malaltia greu o mort d’un familiar de 

primer grau. 
Si Si 

Reemborsament d’abonament no utilitzat per accident. Fins 150 € No 

Reemborsament de classes no utilitzades per accident. Fins 150 € No 

Reemborsament de les despeses d’allotjament no utilitzades per 

repatriació sanitària per accident. 
Fins 150 € No 

Servei de conductor professional quan ni l’assegurat lesionat ni cap 
Si Si 



 

 

 

 

 
acompanyant puguin conduir. 

Tramesa de documents de viatge i missatges urgents. Si Si 

Telèfon gratuït i obligatori d’assistència per tenir dret a les prestacions 24h 365 dies l’any 24h 365 dies l’any 

   

ACCIDENTS:   

   

Indemnització per mort. 9.000 € 6.000 € 

Indemnització per invalidesa permanent absoluta. 18.000€  12.000€ 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA:   

   

Despeses mèdiques en el domicili del lesionat. 
Il·limitat a centres concertats durant 18 

mesos des de la data de l’accident 

Il·limitat a centres concertats durant 

18 mesos des de la data de l’accident 

Proves diagnòstic. Fisioteràpia i lloguer d’elements auxiliars. Inclòs inclòs 

Pròtesis ortopèdiques per a la curació Inclòs el 85% Inclòs el 85% 

RESPONSABILITAT CIVIL:   

   
Responsabilitat Civil, Fiances i Defensa 30.000 € 30.000 € 

Franquícia per danys materials 150 € 150 € 

PROTECCIÓ JURÍDICA DE L’ESPORTISTA:   

Reclamació de danys soferts per l’esportista Si Si 

Activitats cobertes 

Esports reconeguts en els estatuts de la 

FCEH. Esquí de muntanya i raquetes a 

menys de 4.000 metres. 

Altres activitats esportives no 

relacionades a l’apartat d’exclusions 

Exclusions i Limitacions: activitats no cobertes a ALTRES ACTIVITATS:   

   
 

- Les prestacions d’Assistència en Viatge i Assistència Sanitària tenen cobertura a partir del kilòmetre 50 del domicili habitual de l’assegurat. 

- Esports exclosos: Activitats subaquàtiques, Espeleologia, Esports aeris, Automobilisme, Motociclisme, Motonàutica y Esports Aeronàutics, Escalada i sinistres 

ocorreguts a més de 4.000 metres, Arts Marcials ( boxa, judo, karate, lluita, taekwondo) 

- Exclusions a Responsabilitat Civil:  Tir amb arc, Tir al vol, Dards i Caça. 

 

 

Lloc Telèfon i Fax Internet 
Carrer Balmes, 191, 5º 1ª 

08006 - Barcelona 
T. 93 415 55 44 
F. 93 237 85 26 

www.fceh.cat 
info@fceh.cat 

www.facebook.com/fceh.cat 
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