\ LLICÈNCIA FEDERATIVA 2022

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES TEMPORALS
DE LA FEEC - 2022
Responsabilitat Civil

TEMPORAL 1

Límit per sinistre de 1.700.000 € - Màxim anual agregat de 9.000.000 €
Centres concertats

COBERTURES

TEMPORAL DE
COMPETICIÓ

TEMPORAL 2

3.000,00 €

3.000,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

Mort per accident

6.010,00 €

6.010,00 €

Mort no accident durant la pràctica esportiva

1.800,00 €

1.800,00 €

Invalidesa permanent parcial per accident

12.020,00 €

20.000,00 €

Despeses
mèdiques

Centres no concertats
a Espanya
Centres a l’estranger

Despeses de rescat i repatriació

9.000,00 €
Caminades *

Copa catalana de

Competicions dels
calendaris oficials FEEC

Marxes populars *

Caminades de

Curses per muntanya,
curses d’ultraresistència

Marxa nòrdica *

Resistència i copa catalana

Raids d’esports de
muntanya, esquí de
muntanya

Marxa aquàtica*

De marxes tècniques

Raquetes de neu, escalada
esportiva

ACTIVITATS COBERTES PER L’ASSEGURANÇA

Dies naturals

VIGÈNCIA DE L’ASSEGURANÇA
Espanya

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L’ASSEGURANÇA

Espanya
1 dia

2 dies

10,00 €

13,50 €

-

-

-

-

-

-

PREUS TEMPORALS FEEC

3,70 €

6,00 €

PREU AMB DESCOMPTE (més de 25 participants)

3,45 €

PREU AMB DESCOMPTE (més de 50 participants)

3,20 €

La llicència temporal no dona dret a cap altre dels avantatges que comporta la llicència anual de la FEEC, puntuació en proves oficials, descomptes
en refugis, avantatges i descomptes en establiments, etc.
Les cobertures són vàlides únicament en la durada de l’activitat organitzada.
Les llicències temporals s’expediran exclusivament als que siguin socis d’entitat (soci convidat, soci d’un dia, soci d’una altre entitat, etc.)
Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700160-7
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC amb número de pòlissa: 40-5112319
* Les entitats podran acollir-se a aquesta modalitat fins a 3 activitats d’aquest tipus per any
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\ LLICÈNCIA FEDERATIVA 2022

PLA DE LLICÈNCIES I ASSEGURANCES TEMPORALS DE LA FEEC - 2022

COBERTURES

Responsabilitat Civil

Despeses
mèdiques

Límit per sinistre de 1.700.000 € - Màxim anual agregat de 9.000.000 €
Centres concertats

3.000,00 €

Centres no concertats
a Espanya

1.200,00 €

Centres a l’estranger

2.500,00 €

Mort per accident

6.010,00 €

Mort no accident durant la pràctica esportiva

1.800,00 €

Invalidesa permanent parcial per accident

12.020,00 €

Despeses de rescat i repatriació

9.000,00 €
Sortides oficials d’entitats excursionistes i/o clubs esportius

ACTIVITATS COBERTES PER L’ASSEGURANÇA

Sortides d’excursionisme, alpinisme, escalada, esquí de muntanya, raquetes de neu,
barrancs, marxa nòrdica, marxa aquàtica, bicicleta de muntanya
Activitats formatives (cursos de promoció, socials, jornades tècniques...)
Estades (trobades, joventut, tècniques...)

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L’ASSEGURANÇA

PREUS TEMPORALS PER DIES NATURALS
PREU AMB DESCOMPTE (més de 25 participants)

Temporal

Temporal Plus

Espanya
Pirineus francesos
Andorra

Europa

1

2

3

4

5

4,50 €

5,40 €

6,20 €

7,00 €

7,90 €

4,25 €

5,05 €

5,80 €

6,55 €

7,40 €

PREU AMB DESCOMPTE (més de 50 participants)

4,00 €

4,70 €

5,50 €

6,10 €

6,90 €

PREUS TEMPORALS PLUS

17,80 €

21,00 €

25,20 €

30,10 €

34,10 €

La llicència temporal no dona dret a cap altre dels avantatges que comporta la llicència anual de la FEEC, puntuació en proves oficials, descomptes
en refugis, avantatges i descomptes en establiments, etc.
Les cobertures són vàlides únicament en la durada de l’activitat organitzada.
Les llicències temporals s’expediran exclusivament als que siguin socis d’entitat (soci convidat, soci d’un dia, soci d’una altre entitat, etc.)
Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700160-7
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: FIATC amb número de pòlissa: 40-5112319
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