PASSOS PER CONTRACTAR TARGENEU O MULTIRISC
INDIVIDUAL 2020-2021
Els breus passos a seguir per contractar les assegurances individuals son els següents:
1.- ACCEDIR A LA SECCIÓ D’ASSEGURANCES DE LA WEB DE LA FEDERACIÓ CATALANA
D’ESPORTS D’HIVERN:
http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/
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A.- Un cop a la web, es procedeix a clicar a escollir assegurança (Targeneu o
Multirisc)
B.- Dins de la modalitat a la mateixa pàgina i apareix a sota lo següent:

En Cobertures: Pot consultar de forma detallada les modalitats i límits coberts.
En Preus: Pot consultar els preus per la modalitat d’assegurança escollida.
 Per contractar assegurança individual anar “Contracta ara la teva
assegurança individual”

2

2.- OMPLIR EL FORMULARI INICIAL AMB LES DADES PERSONALS
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Nota: En el supòsit que es vulgui domiciliar, per a futures renovacions, és necessari
omplir la secció “PAGAMENT DOMICILIAT PER A PROPERRES TEMPORADES
(OPCIONAL)” i fer check a la quarta casella de CONDICIONS que comença amb
“DOMICILIACIÓ...”
3.- SELECCIÓ D’ASSEGURANÇA

En la selecció d’assegurances apareixen múltiples opcions, que en el supòsit dels de les
assegurances individuals s’identifiquen de la següent forma:
MR – Multirisc Gener: Assegurança multirisc que te vigència del GENER fins al
DESEMBRE 2020.
MJ - Multirisc Juny: Assegurança multirisc que te vigència del JUNY 2020 fins al MAIG
2021.
TN – Targeneu: Assegurança targeneu que te vigència del JUNY 2020 fins al MAIG 2021.

4

4.- RESUM DE LA COMANDA

Un cop seleccionada l’assegurança, i donat al boto “següent”, figura el resum de la
comanda amb l’import i codi de transacció.
5.- REALITZAR EL PAGAMENT

Com a últim, només cal introduir les dades de la targeta, i la llicència es tramitarà de
forma automàtica.
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6.- VISUALITZACIÓ DE LA LLICÈNCIA
Es podrà visualitzar la llicència, un cop fet el pagament, per mitja de la nostra APP de la
FCEH. En supòsit que no es disposi d’aquesta podrà descarregar-se seguint-ne les
instruccions que consten en el següent enllaç:
http://www.fceh.cat/app/
Qualsevol dubte en el tràmit de les assegurances pot agreçar-se:
Al telèfon 627406837 (disponible en horari d’oficina de Dilluns a Divendres de
09:00 a 18:00 h)
A l’adreça electrònica assegurances@fceh.cat
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