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NOUS PASSOS PER CONTRACTAR PACK FAMILIAR 

TARGENEU O MULTIRISC 2020-2021 

 

Aquesta temporada com a novetat hem introduït la contractació directa d’assegurances 

familiars Targeneu i Multirisc. 

Els breus passos a seguir per contractar les assegurances familiars son els següents; 

1.- ACCEDIR A LA SECCIÓ D’ASSEGURANÇA FAMILIAR DE LA WEB DE LA FEDERACIÓ 

CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN: 

http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/formulari-tramitacio-asseguranca-familiar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop a la web, es procedeix a clicar a “contracta ara la teva assegurança”. 

http://www.fceh.cat/la-federacio/assegurances/formulari-tramitacio-asseguranca-familiar/
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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 Packs 

Familiars s’identifiquen de la següent forma: 

M3 – 3 FAMILIARS: Assegurança multirisc que te vigència del GENER fins al DESEMBRE 

2020, i que està conformada per 3 membres. 

MF multirisc familiar: Assegurança multirisc que te vigència del GENER fins al 

DESEMBRE 2020, i que està conformada per 4 membres o més. 

MJ3 – MULTIRISC JUNY 3 MEMBRES: Assegurança multirisc que te vigència del JUNY 

2020 fins al MAIG 2021, i que està conformada per 3 membres. 

MJF – MULTIRISC JUNY 4 A 6 MEMBRES: Assegurança multirisc que te vigència del JUNY 

2020 fins al MAIG 2021, i que està conformada per 4 membres o més. 
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T3 – TARGENEU 3 MEMBRES: Assegurança Targeneu que te vigència del JUNY 2020 fins 

al MAIG 2021, i que està conformada per 3 membres. 

TF – TARGENEU 4 A 6 MEMBRES: Assegurança Targeneu que te vigència del JUNY 2020 

fins al MAIG 2021, i que està conformada per 4 membres o més. 

*NOTA: Recordem que els PACKS FAMILIARS poden tindré com a màxim 2 adults. Es 

considera adult les persones que durant la vigència de la llicència facin els 18 anys. 

4.- AFEGIR ELS ASSEGURATS ADDICIONALS 

 

Un cop seleccionat el producte, és necessari fer constar els altres assegurats a part del 

assegurat que ha omplert el formulari inicial (PAS SEGON). 

Ex.1: En el cas de la T3 – TARGENEU 3 MEMBRES, s’haurà d’afegir els altres dos 

assegurats. 
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Ex.2: En el cas de la MJF – MULTIRISC JUNY 4 A 6 MEMBRES, s’haurà d’afegir els 

altres assegurats, depenent del nombre familiars, que mai podrà ser superior a 

5 (Assegurat que omple formulari inicial + altres 5 assegurats). 

5.- RESUM DE LA COMANDA 

Afegit els altres assegurats, hi donat a “següent”, apareix el resum de la comanda on 

figurarà el preu del pack contractat amb el codi de transacció. 

6.- REALITZAR EL PAGAMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, només cal introduir les dades de la targeta, i les llicències que conformen el 

Pack es tramitaran de forma automàtica. 
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7.- VISUALITZACIÓ DE LES LLICÈNCIES 

Un cop fet el pagament, es podrà visualitzar la llicència, per mitja de la nostra APP de la 

FCEH. En supòsit de que no es disposi d’aquesta podrà descarregar-se seguint-ne les 

instruccions que consten en el següent enllaç: 

http://www.fceh.cat/app/ 

En la mateixa APP es pot accedir a les diverses llicències contractades, tancant sessió e 

introduint-ne DNI o NIE i data de naixement dels altres membres. 

Qualsevol dubte sobre el tràmit de les assegurances pot dirigir-se: 

Al telèfon 627406837 (disponible en horari d’oficina de Dilluns a Divendres de 

09:00 a 18:00 h) 

A la adreça electrònica  assegurances@fceh.cat  

 

 

http://www.fceh.cat/app/
mailto:assegurances@fceh.cat

