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AssegurAnçA sub-14 i sub-17

L’assegurança obligatòria d’accidents esportius, 
d’acord amb el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny, 
ha estat contractada per al 2015 amb la companyia 
Agrupació AMCi d’Assegurances i reasseguran-
ces, sA.

Extensió de la cobertura. Tots els socis d’entitats 
excursionistes membres de la FEEC, residents a 
l’Estat espanyol sempre que el titular hagi liqui-
dat la corresponent quota anual de l’entitat amb 
la qual ha tramitat el carnet federatiu.

L’Àmbit geogràfic s’especifica en cada modalitat 
de carnet federatiu.

Cobertures comunes de les assegurances. Hi 
queden inclosos, durant la pràctica de les disci-
plines esportives especificades en cada modalitat 
de carnet federatiu, i amb les cobertures i capitals 
especificats en cada cas: 

 − Els accidents esdevinguts de la pràctica es-
portiva com a amateur de l’excursionisme i les 
disciplines cobertes.

 − S’entén com a accident qualsevol eventualitat 
aliena a la voluntat de l’assegurat que li ocasio-
na una lesió corporal, sempre que l’origen sigui 
una causa momentània, externa i violenta suc-
ceïda 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.

És altament recomanable que qualsevol accident, 
per poc important que sembli, el notifiqueu al te-
lèfon 901 120 130 en el termini de 7 dies; d’aques-
ta manera evitareu quedar fora de la cobertura de 
l’assegurança.

Majors de 75 anys. Els majors de 75 anys es podran 
acollir a qualsevol modalitat de la categoria major, 
amb l’única restricció que queda sense efecte la 
garantia d’invalidesa permanent i absoluta per 
accident.

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, per un import 
màxim de 1.803,04 euros.

 − Despeses originades per l’adquisició de material 
ortopèdic per a la cura d’un 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 euros.

 − Tornada avançada.
 − Desplaçament d’un acompanyant juntament 

amb l’assegurat hospitalitzat.
 − Immobilització en hotel.

Cobertures 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.
 − Enviament de medicaments.
 − Intèrpret en cas d’accident o malaltia.
 − Repatriació sanitària de ferits i/o malalts (il·limi-

tada). En cas de viatjar a països amb conflictes 
bèl·lics o no recomanats pel Ministeri d’Afers 
Exteriors (consulteu http://www.maec.es/), les 
despeses de repatriació sanitària per aques-
ta cobertura quedaran limitades a 12.020,24 
euros.

Responsabilitat civil individual enfront de ter-
cers: límit per sinistre de 600.000 euros amb un 
màxim anual agregat de 10.300.000 euros.

Vigència de l’assegurança. Des de l’1 de gener (o 
des del moment en què es tramita a la FEEC) fins al 
31 de desembre. L’assistència mèdica, farmacèu-
tica i quirúrgica té un límit temporal de 18 mesos 
de cobertura des de la data del sinistre a excepció 

dels casos en què es realitzi cirurgia traumatolò-
gica i s’implanti material d’osteosíntesi que poste-
riorment s’hagi de retirar, així com en els casos de 
lesions de muntanya per congelació en els quals 
el límit màxim de prestació de la pòlissa s’amplia 
de 18 a 24 mesos.

Exclusions generals:
1. En queden expressament exclosos els sinistres 

no comunicats a la companyia d’assegurances 
en un termini màxim de 7 dies, excepte que la 
gravetat del sinistre o la falta de mitjans dispo-
nibles ho justifiquin.

2. En queden exclosos els processos de sobrecàr-
regues musculars o articulars i les tendinitis no 
traumàtiques.

3. En queden expressament exclosos els accidents 
esdevinguts en desplaçaments amb transport 
públic o privat al lloc de la pràctica esportiva. 
Només queden coberts els accidents esdevin-
guts en l’entorn de la muntanya, així com en els 
mitjans de transport necessaris per a la pràc-
tica esportiva (remuntadors, trens cremallera, 
telefèrics, etc.).

4. En queden excloses les operacions de rescat, 
recerca o salvament que s’hagin produït com a 
conseqüència directa o indirecta d’una impru-
dència temerària de l’assegurat, o quan no hi 
hagi hagut accident i la situació no represen-
ti un risc per a la vida o la integritat física de 
l’assegurat.

5. En queden exclosos els accidents que s’esdevin-
guin de l’execució de qualsevol treball professi-
onal, escalada o descens des d’edificis, ponts i 
construccions d’obra o metàl·liques en general, 
excepte en els llocs destinats a entrenaments o 
rocòdroms adequats.

6. Dins la disciplina de bicicleta de muntanya 
(BTT), en queden exclosos els danys materials 
en atropellaments o col·lisions amb vehicles de 
motor. Sí que hi queden inclosos els danys físics 
de les persones.
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Responsabilitat Civil Límit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €

Despeses mèdiques

Centres concertats Il·limitades fins la capacitat màxima de la pòlissa.

Centres no concertats 
a Espanya

2.000 € només assistència d’urgència les primeres 24 h.

Centres a l’estranger 6.015,00 € 18.030,36 € 6.015,00 € 18.030,36 €

Mort per accident 6.015,00 €

Mort accidental per causa no directa 1.803,04 €

Repatriació 3.005,06 €

Invalidesa 12.025,00 €

Despeses de rescat i recerca 3.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00 € 12.000,00 €

Competicions pròpies de la FEEC
(segons Llei de l’Esport i Decret  849/1993) Catalanes i Internacionals

 ACTiViTATs COberTes Per L’AssegurAnçA

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, 
Alpinisme, Alta muntanya, 
Escalada, Canicròs, Descens 
d’engorjats, Campaments 
d’Iglús, Bicicleta de 
muntanya, Curses per 
muntanya, Espeleologia, 
Raquetes de Neu, Duatló de 
muntanya, Vies ferrades

Les de la C sub-14 més:
 - Esquí de muntanya
 - Esquí alpí (pista)
 - Esquí de fons
 - Esquí nòrdic
 - Telemarc
 - Trineu de gossos
 - Raids de muntanya
 - Surf de neu
 - Surf de muntanya
 - Raids de muntanya

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, 
Alpinisme, Alta muntanya, 
Escalada, Canicròs, Descens 
d’engorjats, Campaments 
d’Iglús, Bicicleta de 
muntanya, Curses per 
muntanya, Espeleologia, 
Raquetes de Neu, Duatló de 
muntanya, Vies ferrades

Les de la C sub-17 més:
 - Esquí de muntanya
 - Esquí alpí (pista)
 - Esquí de fons
 - Esquí nòrdic
 - Telemarc
 - Trineu de gossos
 - Raids de muntanya
 - Surf de neu
 - Surf de muntanya
 - Raids de muntanya

 ÀMbiT geOgrÀFiC De l’AssegurAnçA
Espanya Pirineus francesos
Andorra i Portugal.

Tot el món excepte zones 
polars i muntanyes de més 
de 7.000 m.

Espanya Pirineus francesos
Andorra i Portugal.

Tot el món excepte zones 
polars i muntanyes de 
més de 7.000 m.

 PubLiCACiOns: revista Vèrtex NO NO NO SÍ

 Preus AnuALs FeeC 10,70 € 32,30 € 14,50 € 48,00 €

 Preus AnuALs AMb HAbiLiTACiÓ FeDMe 11,90 € 33,50 € 20,10 € 53,60 €

Els canets federatius de la FEEC de les modali-
tats sub-14 i sub-17 serveixen per participar en 
les competicions pròpies de la FEEC i, en l’àmbit 
del lleure, es dividiran en dues modalitats: C i D. 
Permeten que el federat pugui competir en com-
peticions catalanes, estatals (amb l’habilitació de 
la FEDME) o internacionals (amb l’habilitació de la 
FEDME, si s’escau). 

CArACTerísTiques generALs  
De L’AssegurAnçA
extensió de la cobertura. Tots els socis d’entitats 
excursionistes membres de la FEEC, fins als 16 
anys inclosos, sempre que el titular hagi liquidat 
la corresponent quota anual de l’entitat amb la qual 
ha tramitat el carnet federatiu.
Cobertures adaptades al reial Decret 849/1993 de 
4 juny. Les prestacions derivades de la garantia de 
despeses sanitàries seran efectuades per profes-
sionals o proveïdors designats per la companyia. 
En cas contrari, l’assegurat es farà càrrec de les 
despeses ocasionades, si bé la companyia abonarà 
íntegrament les despeses que es derivin de l’as-
sistència d’urgència o primers auxilis, durant les 
24 hores següents a l’ocurrència de l’accident, amb 
independència de qui els presti.
Aquestes modalitats del carnet federatiu C i D són 
vàlides per a aquells que vulguin participar en com-
peticions oficials d’àmbit català, estatal i interna-
cional, ja que inclou les condicions establertes en 
el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny per a l’asse-
gurança obligatòria.

CArneT FeDerATiu  
MODALiTAT D’AssegurAnçA C

Modalitat C sub-14 i sub-17
Mort per accident  6.015,00 €

Mort accidental no directa  1.803,04 €

invalidesa 

Permanent parcial per accident  12.025,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.

Centres a l’estranger  6.015,00 €

Recerca i rescat  3.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: Espanya, Andorra, 
Pirineu francès i Portugal.
Activitats cobertes: excursionisme, campaments, 
marxes, senderisme, alpinisme, alta muntanya, 
escalada, canicròs, descens de barrancs, cam-
paments d’iglús, bicicleta de muntanya, curses de 
muntanya, espeleologia, raquetes de neu, duatló 
de muntanya i vies ferrades.

CArneT FeDerATiu  
MODALiTAT D’AssegurAnçA D

Modalitat D sub-14 i sub-17
Mort per accident  6.015,00 €

Mort accidental no directa  1.803,04 €

invalidesa 

Permanent parcial per accident  12.025,00 €

Pèrdues anatòmiques  Segons barem

Assistència sanitària per accident 

Centres concertats  Il·limitades

Centres no concertats  2.000,00 € 
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.

Centres a l’estranger  18.030,36 €

Recerca i rescat  12.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: tot el món excepte 
activitats per sobre de 7.000 m o en zones polars.
Activitats cobertes: totes les de la modalitat C i a 
més: esquí de muntanya, esquí alpí (pista), esquí 
de fons, esquí nòrdic, telemarc, surf de neu, surf 
de muntanya, trineu de gossos i raids de muntanya.

AssegurAnçA sub-14 i sub-17
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Responsabilitat Civil Límit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €

Despeses mèdiques

Centres concertats Il·limitades fins a la capacitat màxima de la pòlissa.

Centres no concertats 
a Espanya 2.000,00 € 2.000,00 € 6.010,00 € 6.010,00 €

Centres a l’estranger 18.030,36 € 18.030,36 € 18.030,36 € 18.030,36 €

Mort per accident 12.030,00 € 12.030,00 € 12.030,00 € 12.030,00 €

Mort accidental per causa no directa 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 € 1.803,04 €

Repatriació 3.005,06 € 3.005,06 € 3.005,06 € 3.005,06 €

Invalidesa 24.050,00 € 24.050,00 € 24.050,00 € 24.050,00 €

Despeses de rescat 6.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 € 50.000,00 €

Competicions pròpies de la FEEC
(segons la Llei de l’Esport i Decret 849/1993) Catalanes i internacionals.

 ACTiViTATs COberTes Per L’AssegurAnçA  - Excursionisme1

 - Senderisme1

 - Marxes1

 - Campaments2

1 excepte en alta muntanya; 
que es considera quan 
s’utilitzin piolets, grampons, 
esquís i/o raquetes de neu.

2 excepte campaments d’iglús.

Les de la b més:
 - Alpinisme
 - Alta muntanya
 - Bicicleta de muntanya
 - Canicròs
 - Campaments d’iglús
 - Curses per muntanya
 - Descens d’engorjats
 - Escalada
 - Espeleologia
 - Raquetes de neu
 - Duatló per muntanya
 - Vies ferrades

Les de la C més:
 - Esquí de muntanya
 - Esquí alpí (pista)
 - Esquí de fons
 - Esquí nòrdic
 - Telemarc
 - Trineu de gossos
 - Raids de muntanya
 - Surf de neu
 - Surf de muntanya

Les de la D més:
Expedicions a  zones polars 
i a  muntanyes de més de 
7.000 m.

Per augmentar les cobertures caldrà fer el canvi a 
una modalitat superior o tramitar la corresponent 
ampliació temporal de l’assegurança a través de 
l’entitat.

ÀMbiT geOgrÀFiC De L’AssegurAnçA
Espanya, Pirineus 
francesos, Andorra i 
Portugal.

Espanya, Pirineus 
francesos, Andorra, 
Portugal i Marroc.

Tot el món excepte zones 
polars i muntanyes de més 
7.000 m.

Tot el món.

PubLiCACiOns: revista Vèrtex NO SÍ SÍ SÍ SÍ

 Preus AnuALs FeeC
Sub-18 (17 anys) 33,50 € 46,00 € 80,50 € 123,50 € NO DISPONIBLE

Majors de 18 anys 48,50 € 61,00 € 95,70 € 139,50 € 845,00 €

 Preus AnuALs AMb 
HAbiLiTACiÓ FeDMe

Sub-18 (17 anys)   
+  5,60 € 39,10 € 51,60 € 86,10 € 129,10 € NO DISPONIBLE

Majors de 18 anys   
+  11,50 € 60,10 € 72,60 € 107,30 € 151,10 € 856,60 €

Companyia asseguradora d’accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700133-4.
Companyia asseguradora de responsabilitat civil: CASER, SA, amb número de pòlissa: 1154492.

Companyia asseguradora d’accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700132-6.
Companyia asseguradora de responsabilitat civil: CASER, SA, amb número de pòlissa: 1154492.

AssegurAnçA sub-18 i MAjOrs




