
AUTONÓMICA A. ESPANYA

B. ESPANYA, PIRINEO 

ESPANYOL Y FRANCÉS, 

ANDORRA Y 

PORTUGAL

C. MUNDO (hasta 7000 

metros)

D. MUNDO (+ de 7000 

metros)

Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada Il·limitada

Inclosa Inclosa Inclosa Inclosa Inclosa

Exclòs Exclòs

*15.000 € excepte 

ocorreguts a 

Espanya

*18.000 € excepte 

ocorreguts en 

Espanya

*18.000 € excepte 

ocorreguts en 

Espanya

Exclòs
NOMÉS EN 

COMPETICIÓ
Inclòs Inclòs Inclòs

Exclòs Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

12.000,00 € 22.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

7.000,00 € 14.000,00 € 18.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 € 1.875,00 €

Exclòs Inclòs (70%) Inclòs (100%) Inclòs (100%) Inclòs (100%)

300,00 € 600,00 € 750,00 € 1.000,00 € 1.200,00 €

Il·limitats Il·limitats Il·limitats Il·limitats Il·limitats

5.000,00 € Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Exclòs
Inclòs - Hasta                  

12.000,00 €

Inclòs - Hasta                  

12.000,00 €

Inclòs - Hasta 

15.000,00 €

Inclòs - Hasta 

15.000,00 €

Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Exclòs Exclòs Inclòs Inclòs Inclòs

Exclòs Exclòs Inclòs Inclòs Inclòs

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

LANT (Lesions no traumàtiques)

Malament d'altura, congelacions, hipotèrmia i hipertèrmia

Despeses originades odonto-estomatologia. Fins a

SUMES I PRESTACIONS ASEGURADES 2020

Despeses d'allotjament d'un familiar, en cas de defunció per accident esportiu, 

en territori de l'estat Español, prèvia presentació de les factures i rebuts 

corresponents. Fins a 30,05 €/dia, màxim 5 dies

Despeses de desplaçament d'un familiar, en cas de defunció per accident 

esportiu en territori de l'Estat Espanyol, prèvia presentació de les factures i 

rebuts corresponents. Fins a un màxim de 300,51 € 

Gastos de alojamiento de un familiar, en caso de fallecimiento por accidente 

deportivo, en el extranjero  previa presentación de las facturas y recibos 

correspondientes. Hasta 30,05 €/día, máximo 5 días

Despeses de desplaçament d'un familiar, en cas de defunció per accident 

esportiu en territori de l'Estat Espanyol, prèvia presentació de les factures i 

rebuts corresponents. Fins a un màxim de 601,01 € 

Mossegades d'animals i picades d'insectes. Inclòs la defunció. Fins a

Ø Auxili a la defunció en la pràctica esportiva sense causa directa de l'accident 

esportiu. 

Despeses originades per tractaments ortésicos.

Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l'accident fins a la seua 

hospitalització en el Centre Concertat més pròxim. 

Despeses de rescat a Espanya, cerca, trasllat i/o repatriació d'esportistes, en cas 

d'accident esportiu fins pel   conjunt total dels tres apartats i de tots els 

esportistes implicats en el mateix accident, prèvia presentació de les factures i 

rebuts corresponents 

Despeses de rescat a l'estranger, cerca, trasllat i/o repatriació d'esportistes, en 

cas d'accident conjunt total dels tres apartats i de tots els esportistes fins a 

12.000 €/assegurat fins a un límit de 30.000,- €, per tots els implicats en el 

mateix accident, prèvia presentació de les factures i rebuts corresponents  

Assistència Mèdic-Quirúrgica-Farmacèutica i Sanatorial en accidents ocorreguts 

a l'estranger. 

Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques i/o funcionals, segons barem Fins a 

... 

Auxili a la defunció com a conseqüència directa de l'accident esportiu

Ø En el cas dels menors de 14 anys la indemnització serà en concepte de 

despeses de sepeli i ascendirà a 

RESUM DE PRESTACIONS I SUMES ASSEGURADES, SEGONS 

CONDICIONAT GENERAL

Assistència Mèdic-Quirúrgica-Sanatorial.

Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario.  

Assistència en règim hospitalari concertat, de les despeses de pròtesis i 

material de osteosíntesis.  

Rehabilitació. Previ control pels Serveis Mèdics de l'asseguradora.

Ressonància Magnètica Nuclear. Prèvia autorització pels Serveis Mèdics 


