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Llicència federativa 2019
ASSEGURANÇA SUB-14 I SUB-17

LLICÈNCIA FEDERATIVA MODALITAT D’ASSEGURANÇA C
Modalitat C Sub-14 i Sub-17
Responsabilitat Civil

Modalitat D Sub-14 i Sub-17

Límit per sinistre d’1.000.000 € Màxim anual agregat de 10.600.000 €

Mort per accident		
Defunció, quan aquesta es produeix en la pràctica esportiva
però sense causa directa de la mateixa
Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques
Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger

ASSEGURANÇA SUB-18 I MAJOR

LLICÈNCIA FEDERATIVA MODALITAT D’ASSEGURANÇA D
Límit per sinistre d’1.000.000 € Màxim anual agregat de 10.600.000 €

Mort per accident		

6.015,00 €

3.000,00 €

Defunció, quan aquesta es produeix en la pràctica esportiva
però sense causa directa de la mateixa

3.000,00 €

12.025,00 €
Segons barem
Il·limitades
2.000,00 €
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.
12.000,00 €

Recerca i rescat

Responsabilitat Civil

6.015,00 €

9.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: Espanya, Andorra, Pirineu francès i Portugal.
Activitats cobertes: 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. Psicobloc, Marxa Nòrdica, pont tibetà i cadira tot terreny ( joëlette).

Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques
Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger

CARNETS FEDERATIUS - MODALITAT D’ASSEGURANÇA E MAJOR
A QUI VA DIRIGIDA:
A tots aquells excursionistes, escaladors, alpinistes, esquiadors i expedicionaris que desitgin una cobertura total
i amb un àmbit mundial.
Àmbit geogràfic de cobertura: Tot el món.

12.025,00 €
Segons barem

ACTIVITATS COBERTES:
Les activitats dels carnets federatius A, B, C, D més expedicions a zones polars i activitats per sobre de 7.000 m.

Il·limitades
2.000,00 €
Només assistència d’urgències les primeres 24 hores.
20.000,00 €

PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: marxes,
campaments, activitats de joventut, d’escalada, d’alpinisme, de descens de barrancs, d’esquí de muntanya, activitats docents de l’ECAM i centres de tecnificació.

Recerca i rescat

12.000,00 €

Àmbit geogràfic de cobertura: Cobreix tot el món, incloses les zones desèrtiques i selves, llevat d’activitats realitzades
per sobre dels 7.000 m o en zones polars, delimitant-se segons la definició geogràfica dels Cercles Polar Àrtic i Antàrtic:
paral·lel 66°33’46’’ (variable segons època) latitud nord i sud respectivament o que requereixin permisos d’expedició o
d’autorització governativa.
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, raids de muntanya, rodes (skiroller) i estel de neu (snowkite).

CARNETS FEDERATIUS - MODALITATS D’ASSEGURANÇA A I B

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA:
Espanya, Andorra, Pirineus francesos i Portugal.
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ACTIVITATS COBERTES:
Excursionisme, marxes, senderisme, travesses i acampades en
baixa i mitja muntanya, marxa nòrdica, marxa aquàtica, cadira
tot terreny ( joëlette).
PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: marxes,
campaments, activitats de joventut i activitats docents de
l’ECAM d’aquestes modalitats.

Participació com a amateur en competicions d’àmbit català,
Andorra i Pirineu francès, de marxes tècniques i caminades de
resistència.
QUÈ NO COBREIX:
En queden excloses específicament les activitats en alta muntanya, les de raquetes de neu i els campaments d’iglús.
No cobreix accidents esdevinguts com a conseqüència de la
pràctica d’activitats diferents de les especificades.
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan s’hagi esgotat
el límit de capital assegurat per un mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions generals (pàg.
2). Per participar puntualment en altres activitats no cobertes
organitzades per les entitats o la FEEC caldrà fer el canvi a una
modalitat de llicència federativa amb cobertures més àmplies.
DIFERÈNCIA ENTRE A I B:
només les categories sub-18 i major de la modalitat B tenen
dret a rebre la revista Vèrtex a partir de la data de la tramitació
del llicència federativa.

Responsabilitat Civil
Límit per sinistre d’1.000.000 €
Màxim anual agregat de 10.600.000 €
Defunció, quan aquesta es produeix
en la pràctica esportiva però sense
causa directa de la mateixa
Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques
Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger
Recerca i rescat

15.000,00 €
3.000,00 €

25.000,00 €
Segons barem
Il·limitades
2.000,00 €
20.000,00 €
9.000,00 €

CARNETS FEDERATIUS - MODALITAT D’ASSEGURANÇA C
A QUI VA DIRIGIDA:
A aquells excursionistes, escaladors i alpinistes que desenvolupen la seva activitat a Espanya, Portugal, Andorra, Pirineus
francesos i Marroc i que desitgen tenir un llicència federativa
amb una cobertura mitjana.
ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA:
Espanya, Portugal, Andorra, Pirineus francesos i Marroc.
ACTIVITATS COBERTES:
Les activitats de les llicències A i B més: 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.
Psicobloc, Pont tibetà.
PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: marxes,
campaments, activitats de joventut, d’escalada, d’alpinisme,

de descens de barrancs i activitats docents de l’ECAM (excepte
d’esquí).
Participació com a amateur en competicions d’àmbit català, Andorra i Pirineu francès, de caminades de resistència, curses per
muntanya, escalada esportiva, marxes tècniques, ral·lis d’alta
muntanya i raquetes de neu.
QUÈ NO COBREIX:
No cobreix accidents derivats de la pràctica de l’esquí, en qualsevol de les seves modalitats, ni accidents esdevinguts fora de
l’àmbit geogràfic indicat.
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan s’hagi esgotat
el límit de capital assegurat per un mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions generals (pàg. 2).
Per participar puntualment en activitats d’alguna modalitat
d’esquí organitzades per les entitats o la FEEC, caldrà fer el
canvi a una modalitat de llicència federativa amb cobertures
més àmplies.

Modalitat C Sub-18 i Major
Responsabilitat Civil
Límit per sinistre d’1.000.000 €
Màxim anual agregat de 10.600.000 €
Mort per accident		
Defunció, quan aquesta es produeix
en la pràctica esportiva però sense
causa directa de la mateixa
Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques

15.000,00 €
3.000,00 €

25.000,00 €
Segons barem

Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger

Il·limitades
2.000,00 €
20.000,00 €

Recerca i rescat

12.000,00 €

CARNETS FEDERATIUS - MODALITAT D’ASSEGURANÇA D
A QUI VA DIRIGIDA:
A tots aquells excursionistes, escaladors, alpinistes i esquiadors que desitgin pel seu tipus d’activitat una cobertura òptima
i amb un àmbit mundial.
ÀMBIT GEOGRÀFIC DE COBERTURA:
Cobreix tot el món, incloses les zones desèrtiques i selves, llevat
d’activitats realitzades per sobre dels 7.000 m o en zones polars, delimitant-se segons la definició geogràfica dels Cercles
Polar Àrtic i Antàrtic: paral·lel 66°33’46’’ (variable segons època)
latitud nord i sud respectivament o que requereixin permisos
d’expedició o d’autorització governativa.
ACTIVITATS COBERTES:
Les activitats dels carnets federatius A, B, C i a més Esquí de
muntanya, Esquí alpí (pista), Esquí de fons, Surf de neu, Surf de
muntanya, Telemarc i trineus de gossos, Raids de muntanya,
Esquí de rodes (skiroller) i Estel de neu (snowkite).
PRESTACIONS:
Participació en activitats organitzades per la FEEC: marxes,
campaments, activitats de joventut, d’escalada, d’alpinisme, de

descens de barrancs, d’esquí de muntanya, activitats docents
de l’ECAM i centres de tecnificació.
Participació com a amateur en competicions d’àmbit català i
internacional de caminades de resistència, curses per muntanya, escalada esportiva, esquí de muntanya, marxes tècniques,
raids d’esports de muntanya, ral·lis d’alta muntanya i raquetes
de neu.
És vàlida per participar en competicions oficials d’àmbit estatal, ja que inclou les condicions establertes en el Reial Decret
849/1993 de 4 de juny.
QUÈ NO COBREIX:
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan s’hagi esgotat
el límit de capital assegurat per un mateix sinistre.
No cobreix expedicions o activitats en zones polars (cercle polar
àrtic o antàrtic) ni en muntanyes de més de 7.000 m.
No tindran cobertura les declaracions de sinistres efectuades
per sota dels 7.000 m derivats d’accidents ocorreguts o per mals
derivats d’estances per sobre dels 7.000 m
No cobreix els casos indicats en les exclusions generals (pàg. 2).

Modalitat D Sub-18 i Major
Responsabilitat Civil
Límit per sinistre d’1.000.000 €
Màxim anual agregat de 10.600.000 €
Mort per accident		
Defunció, quan aquesta es produeix
en la pràctica esportiva però sense
causa directa de la mateixa
Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques

QUÈ NO COBREIX:
No cobreix despeses mèdiques o de rescat quan s’hagi esgotat el límit de capital assegurat per un mateix sinistre.
No cobreix els casos indicats en les exclusions generals
(pàg. 2).
La tramitació del llicència federativa de la modalitat E té
condicions especials. Per tal de validar-lo, la federació requerirà documentació annexa.

Invalidesa
Permanent parcial per accident
Pèrdues anatòmiques

Responsabilitat Civil
Límit per sinistre d’1.000.000 €
Màxim anual agregat de 10.600.000 €
Mort per accident		
Defunció, quan aquesta es produeix
en la pràctica esportiva però sense
causa directa de la mateixa

20.000,00 €
3.000,00 €

35.000,00 €
Segons barem

Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger

Il·limitades
6.010,00 €
20.000,00 €

Recerca i rescat

50.000,00 €

ASSISTÈNCIA A CATALUNYA I ESPANYA

Modalitat A i B Sub-18 i Major

Mort per accident		

Modalitat E Major

Procediment en cas d’accident

ASSEGURANÇA SUB-18 I MAJOR

A QUI VA DIRIGIDA:
A tots aquells excursionistes habituals o eventuals, practicants
de senderisme, caminades, marxes i campaments en un àmbit
geogràfic restringit (baixa i mitja muntanya), que desitgin obtenir un llicència federativa econòmica amb unes cobertures bàsiques i gaudir de tots els avantatges federatius que comporta.

Participació com a amateur en competicions d’àmbit català, estatal i internacional de: caminades de resistència,
curses per muntanya, escalada esportiva, esquí de muntanya, marxes tècniques, raids d’esports de muntanya, ral·lis
d’alta muntanya i raquetes de neu.
És vàlida per participar en competicions oficials d’àmbit
estatal, ja que inclou les condicions establertes en el Reial
Decret 849/1993 de 4 de juny.

Aviseu, si s’escau, al telèfon d’emergències 112.
Aviseu al telèfon d’assistència a Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA.
Doneu les referències de l’accident i de l’accidentat (cal tenir a mà la el llicència federativa amb les dades de l’accidentat). A continuació us indicaran
el centre concertat més proper, on convé acudir –si és possible– per tal de
rebre una millor atenció i estalviar-se haver d’avançar l’import de les factures
que es generin.
Si el centre assistencial és concertat amb la companyia asseguradora, el lesionat s’haurà d’identificar amb el seu llicència federativa i no haurà d’abonar
res (sempre que les cures no excedeixin el límit de cobertura establert per la
seva modalitat d’assegurança).
Si, per la urgència de l’assistència, l’accidentat va a un centre hospitalari o
metge no concertat amb la companyia, s’hauran d’abonar les factures corresponents. Haurà de demanar un informe mèdic, el diagnòstic i el tractament
efectuat, conservar aquests documents i els rebuts originals dels pagaments
efectuats i telefonar al 900 120 180, on serà informat dels tràmits necessaris
per al reintegrament dels imports liquidats. Fins al límit de cobertura establert
per la seva modalitat d’assegurança.
900 120 180
24 hores, 365 dies l’any
En tot cas, sempre caldrà haver fet la declaració d’accident, avisant al telèfon
gratuït 900 120 180 en el termini de 7 dies des que es va produir l’accident.
Aquesta és condició imprescindible per poder recuperar els imports abonats
a qualsevol centre assistencial.
És altament recomanable que qualsevol accident, per poc important que sembli, el notifiqueu al telèfon gratuït 900 120 180 en el termini de 7 dies; d’aquesta
manera evitareu quedar fora de la cobertura de l’assegurança.
Sempre que calguin visites mèdiques posteriors o sessions de rehabilitació, al
telèfon gratuït 900 120 180 us indicaran els centres concertats més propers al
domicili de l’accidentat, o us informaran dels tràmits necessaris per al reintegrament dels imports liquidats, fins al límit de cobertura establert per la seva
modalitat d’assegurança, en cas d’acudir a un centre no concertat.
Cal recordar que els capitals coberts en els centres concertats i en els no concertats són quantitats màximes, no acumulables entre si. Sempre convindrà
anar a un centre concertat, on el lesionat tindrà una assistència més àmplia
perquè els preus que el centre té acordats amb la companyia asseguradora
són més ajustats que en el cas dels no concertats.

20.000,00 €
3.000,00 €

35.000,00 €
Segons barem

Assistència sanitària per accident
Centres concertats
Centres no concertats
Centres a l’estranger

Il·limitades
6.010,00 €
20.000,00 €

Recerca i rescat

18.000,00 €

EN QUALSEVOL CAS
En tots els casos d’accident cal trucar al 900 120 180, en un termini màxim de
7 dies i fer la declaració d’accident telefònicament. Cal avisar sempre encara
que sembli que la lesió no és greu i que no requerirà assistència mèdica. Si
no es compleix aquest requisit, les despeses derivades no tindran cobertura.
EN SERVEIS NO CONCERTATS
Sempre que es faci ús d’un servei no concertat, s’hauran de conservar els
rebuts originals de les despeses que es puguin produir (rescat, ambulància,
metge, material sanitari, recuperació, etc.) per fer-los arribar a Agrupació AMCI
d’Assegurances i Reassegurances SA per al seu posterior cobrament.

ASSISTÈNCIA A L’ESTRANGER
Aviseu, si s’escau, als grups de rescat de la regió (telèfon europeu d’emergències: 112).
Acudiu immediatament a un metge o servei assistencial.
Des del lloc de prestació dels serveis assistencials, sol·liciteu la intervenció
de la companyia d’assistència (servei ja contractat a través de la pòlissa de
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA), trucant al telèfon: 00
34 934 957 662. Aquest número és vàlid des de qualsevol lloc del món i es pot
trucar a cobrament revertit.
Cal indicar que es pertany a la FEEC, donar les referències de l’accident, de
l’accidentat (cal tenir a mà el llicència federativa amb les dades de l’accidentat)
i del lloc des del qual es truca. Cal fer la trucada abans de 7 dies i sempre mentre s’està al lloc d’assistència. En cas de no fer-se així, es perdrà la possibilitat
d’aplicació d’aquest servei de pagament.
En cas d’assistència sense intervenció de la companyia asseguradora, caldrà
abonar les factures corresponents i demanar un informe mèdic, el diagnòstic
i el tractament efectuat. Cal conservar aquests documents i els rebuts originals dels pagaments efectuats. Sempre abans de 7 dies des del moment del
sinistre, s’haurà de trucar al telèfon d’assistència (00 34 934 957 662 si encara
s’està a l’estranger, o al 900 120 180 si ja s’està a Espanya) per fer la declaració de l’accident i ser informat dels tràmits necessaris per al reintegrament
dels imports liquidats (aquestes despeses seran abonades per l’asseguradora
segons la cotització vigent en la data de la factura, i fins al límit de cobertura
establert per la corresponent modalitat d’assegurança).
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00 34 934 957 662
24 hores, 365 dies l’any
Si calen visites mèdiques posteriors o sessions de rehabilitació, també s’indicaran els centres concertats més propers al domicili de l’accidentat o el
procediment a seguir en cas d’acudir a un centre no concertat.

Tens una
entitat
excursionista
a prop teu!
PER A MÉS INFORMACIÓ
Per obtenir el llicència federativa cal ser soci d’una de les més de 430 entitats
i centres excursionistes de Catalunya afiliats a la FEEC. La mateixa entitat
tramita l’obtenció del llicència federativa. Al web www.feec.cat trobaràs informació sobre les entitats de la teva comarca.
Per a incidències i/o queixes teniu a disposició el correu electrònic:
incidencies.federat@feec.cat

