COBERTURES ASSEGURANÇA MULTIRISC 2012
Enllaç a la TRAMITACIÓ ON-LINE

Les Cobertures comunes de les assegurances queden incloses durant la pràctica de
esportives especificades amb les cobertures i capitals especificats:

-

Els accidents esdevinguts de la pràctica esportiva amateur de les disciplines
cobertes.

-

S’entén com a accident qualsevol eventualitat aliena a la voluntat de l’assegurat
que li ocasiona una lesió corporal, sempre que l’origen sigui una momentania, externa i violenta succeïda en l’entorn de la muntanya.

-

Les lesions produïdes per factors climatològics: caiguda de llamps, insolacions, congelacions.

-

El mal de muntanya

-

Picades d’insectes, mossegades d’animals.

Cobertures adaptades al Reial Decret 849/1993 de 4 de juny:

-

Auxili a la mort en la pràctica de l’esport, però sense causa directa d’aquesta,
un import màxim de 1.803,04€.

-

Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic per a la cura de
l’accident esportiu (no prevenció), per l’import del 70% del preu de venda al públic.

-

Despeses originades en odontoestomatologia per lesions a la boca motivades
per accident esportiu, limitades a 240,40€.

-

Tornada avançada.

-

Desplaçament d’un acompanyant juntament amb l’assegurat hospitalitzat.

-

Immobilització en hotel

Cobertura de l’assistència a l’estranger:

-

Desplaçament d’un familiar en cas de mort de l’assegurat i repatriació d’aquest.

-

Bestreta en cas d’accident, robatori o malaltia greu.

-

Bestreta de fiança judicial.

-

Bestreta de despeses de defensa legal.

-

Intèrpret en cas d’accident o malaltia.

-

Repatriació sanitària de ferits i/o malalts (il∙limitada). En cas de viatjar a països
amb conflictes bèl∙lics o no recomanats pel Ministerio de Asuntos Exteriores (consulteu a
www.maec.es/es/home/Paginas/HomeEs.aspx), les despeses de repatriació sanitària per aquesta
cobertura quedaran limitades a 12.020,24€.

Enllaç a la TRAMITACIÓ ON-LINE

Lloc: Avda. del Carrilet 3, edif. D, 3a planta 08902 Hospitalet de Llobregat. Tel. 93 415 55 44 Fax. 93 237 85 26
Web: www.fceh.cat Contacte: info@fceh.cat
Twitter: @fceh_cat. Facebook: http://www.facebook.com/fceh.cat

COBERTURES

CAPITALS

Responsabilitat Civil

30.000 €
Centres concertats

Despeses Mèdiques

IL·LIMITADA

Centres no concertats

6.010 €

Estranger

18.030 €
6.015 €

Mort
Mort accidental per causa no directa

1.803’04€

Invalidesa

12.025 €

Despeses de rescat

12.000 €
Excursionisme

Esquí de Muntanya

Senderisme

Esquí Alpí

Marxes

Esquí de Fons

Bicicleta de Muntanya

Surf de Neu

ACTIVITATS COBERTES PER

Campaments

Telemarc

LA PÒLISSA

Descens de Barrancs

Raquetes de Neu

D'ASSEGURANÇA

Escalada

Trineu de Gossos

Espeleologia

Canicrós

Alpinisme

Alta Muntanya

Raids de Muntanya

Campaments d’iglú
Mundial, exceptuant zones polars

ÀMBIT GEOGRÀFIC
i muntanyes superiors a 4.000 m
PREU

100,00 €

