Federació Catalana de Ciclisme

RESUM COBERTURES DE LES ASSEGURANCES ACCIDENTS LLICÈNCIES ESPORTIVES MAJORS DE 16 ANYS
COBERTURA D’ACCIDENTS 24 HORES DEL DIA EN LA PRÀCTICA DEL CICLISME
Les establertes pel Real Decreto 849/1993 de 4 de juny, on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança
obligatòria esportiva, amb les millores detallades.
ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

AYAX (Lloyd’s)

Pòlissa: 16FD0007

(per veure el document original)

COBERTURES
Queden coberts els accidents que puguin patir tots els esportistes federats durant la pràctica de l'esport ciclista:
-

Sortida individual o col·lectiva de Club.

-

Entrenament individual o col·lectiu.

-

Participació en competició federada.

-

Participació en activitat esportiva de la Federació Catalana

-

Participació en activitat esportiva federada de les Entitats afiliades

S'entén per accident la lesió corporal derivada d'una causa violenta, externa, sobtada i aliena a la voluntat de l'assegurat,
sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva de ciclisme.
Dins de les garanties de l'assegurança, s'inclouen els accidents corporals per lesions traumàtiques succeïdes en la pràctica del
ciclisme.
-

Assistència Sanitaria il·limitada en centres concertats. La cobertura de assistència sanitària te un límit de duració de
18 mesos des de la data de l’ocurrència de l’accident

-

Assistència farmacèutica en regim hospitalari, sense límit de despesa, i amb un límit temporal de 18 mesos des de la
da ta de l’ocurrència de l’accident

-

Indemnització per invalidesa 100% originada per accident : 12.100 €

-

Indemnització per invalidesa parcial: segons barem (veure document Pòlissa 16FD0007)

-

Auxili a la mort originada pel accident: 6.100 €

-

Auxili a la mort originada per causa indirecta : 1.803 €

-

Trasllat accidentat fins el Centre assistencial

-

Despeses derivades de la rehabilitació durant el període de 18 mesos des de la data de l’ocurrència de l’accident

-

Material ortopèdic : queden cobertes les despeses originades per la adquisició del material ortopèdic per a la cura del
accident esportiu, per un import del 70% del cost del material, sempre amb professionals i/o proveïdors facilitats per
la companyia d’assegurances. En cas contrari, es cobrirà el 50% del cost del material.

-

Assistència Dental: despeses per lesions motivades per accident esportiu fins a un límit de 240,4 €. Els danys a
pròtesis, peces d’ortodòncia i ortopèdia dentària preexistents no estan assegurats.

EXCLUSIONS
No queden cobertes les lesions no accidentals tal com, trencaments i distensions musculars, contractures, hèrnies, enfermetats
cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i físics preexistents a la data de incorporació a la pòlissa, patologies
degeneratives i altres lesions sense origen traumàtic directe. NO es cobreix la lesió esportiva, SI es cobreix l’accident esportiu.
Despeses No incloses en la prestació : Tot material prescrit per serveis aliens a la entitat asseguradora - Despeses derivades de
la rehabilitació per malalties ergonòmiques o de higiene postural, i per tractaments d’àlgies inespecífiques - Despeses per
enfermetats cròniques del múscul, reumàtiques i degeneratives - Despeses derivades de proves diagnòstiques diferencials o
d’exclusió - Despeses de trasplantament d’òrgans i els tractaments d’implantació de cèl·lules mare o factors de creixement,
així com les infiltracions d’àcid hialurònic.
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