Area Tècnica

ASSEGURANÇA 1
ESPORTISTES DE 0 A 18 ANYS

1.

DESCRIPCIO DEL RISC

Activitat del Risc:
Cobertura:
Sistema d’identificació:
Durada:

2.

Esportistes d’entre 0 i 18 anys.
Assegurança Esportiva
Relació nominal
Anual prorrogable des de l’1 de setembre

DEFINICIO DELS ASSEGURATS

Tindran la condició d’assegurats els esportistes d´entre 0 i 18 anys, ambdós inclosos que
participin, o en els programes de l’esport escolar per a tothom a Catalunya (Pla Català
de l’Esport a l’escola, Jocs Esportius Escolars de Catalunya i Campionats de Catalunya
en edat escolar) o en els programes que organitza el Consell Català de l’Esport en
col·laboració amb el Departament d’Educació (Pla Català de l’Esport a l’escola i Jocs
Esportius Escolars de Catalunya).
També es considerarà assegurat qualsevol esportista entre 0 i 18 anys, que no
pertanyin als programes d’esports indicats, sempre i quan s’hagin donat d’alta a la
relació nominal.

3.

DEFINICIO DE LES ASSEGURANCES

3.1.

ACCIDENTS

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 de la pràctica esportiva.
No tindran consideració d’accident les patologies degeneratives i les altres que, encara
que sigui en estat latent, es manifestin de forma súbita, i per tant no tindran cobertura
per la pòlissa.
MORT ACCIDENTAL
INVALIDESA PERMANENT BAREM
ASSISTENCIA SANITARIA

18.000,00 €
37.500,00 €
IL·LIMITAT
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S’amplia la cobertura establerta en les Condicions Generals, d’acord amb els següents
conceptes:





3.2.

4.

Mort accidental per causa no directa de la pràctica esportiva, fins a 9.000 €.
Material ortopèdic fins al 100% de l’import de la factura, segons prescripció
facultativa i subministrat per l’entitat asseguradora. Resten excloses tant les
patologies derivades de les pròtesis o materials ortopèdics preexistents, com
aquests mateixos.
Despeses odontològiques, entenen a les que afecten a la dentadura natural i
pròtesis inamovibles, fins a 1.000 €.
Inclusió de totes les proves diagnòstiques, inclosa la ressonància magnètica
nuclear i el T.A.C.
RESPONSABILITAT CIVIL ENTRE ESPORTISTES



Derivada de danys corporals i materials ocasionats per un esportista amb motiu
de la pràctica de l’esport, fins a 150.000 € per sinistre.



No serà objecte de cobertura la responsabilitat civil per danys materials, ni els
perjudicis que se’n derivin, ocasionats a un altre esportista o al consell del que
depenguin.



Sense franquícia.

ABAST

I OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Dins de les garanties de l’assegurança s’inclouen els accidents corporals per lesions
que passin durant les activitats formatives, els entrenaments organitzats per les
entitats, escalfaments, trobades, competicions, “in itinere” i els campus, estades i
competicions incloses si son amb pernoctacions de com a màxim 3 dies.
Tanmateix s’inclouen en la cobertura de l’assegurança les lesions accidentals no
traumàtiques que poguessin afectar al sistema osi, muscular o articular de l’assegurat.
També és farà càrrec de les despeses dels trasllats dels accidentats fins al centre on
rebin la primera atenció o si és necessari, fins al centre propi o concertat on hagi de
ser atès posteriorment.
No estaran assegurades les conseqüències o seqüeles d’accidents esdevinguts
anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta assegurança, encara que aquestes es
manifestin durant la seva vigència.
S’entenen no cobertes les lesions i malalties que siguin conseqüència d’intervencions
quirúrgiques o tractaments mèdics no motivats per un accident cobert per la pòlissa;
així com les malalties de qualsevol naturalesa (fins i tot les d’origen infecciós), infarts,
episodis cardiovasculars, atacs d’epilèpsia i pèrdua de les facultats mentals, llevat que
siguin ocasionades per un accident.
Resten exclosos els accidents patits per la pràctica d’esports o activitats notòriament
perilloses i especialment les següents: automobilisme, motociclisme, submarinisme,
navegació d’altura (en embarcacions no destinades al transport públic de passatgers),
escalada, espeleologia, boxa, paracaigudisme, aerostació, vol lliure i vol sense motor.
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Dins de les garantia de responsabilitat civil l’assegurança garanteix a l'assegurat, dins
dels límits econòmics subscrits, el pagament de les indemnitzacions pecuniàries de què
pugui resultar responsable civilment pels danys materials i/o corporals, i els perjudicis
conseqüència d'aquests, causats a tercers en l'exercici de les activitats que es
descriuen a l'apartat anterior.

5.

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS DE LESIÓ

El Consell o Entitat Esportiva complimentarà en la seva totalitat l’imprès de
comunicació (annex 1) i comunicarà l’accident a MAPFRE mitjançant el telèfon 902-157
504, on li facilitaran el número d’expedient, remeten posteriorment aquest imprès per
fax a MAPFRE al número 91 700 30 73.
Una vegada facilitat el número d’expedient, el lesionat acudirà al Centre Mèdic
concertat per MAPFRE més proper al lloc de l’accident per ser atès, on haurà d’entregar
aquesta declaració degudament complimentada.
En el cas d’Urgència Vital, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència al
Centre Sanitari més proper. MAPFRE VIDA es farà càrrec de les factures derivades de
l’assistència d’urgència a les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de
l’accident. Una vegada superada la primera assistència d’urgència el lesionat haurà de
ser traslladat al Centre Mèdic concertat (annex 2) per continuar el seu tractament.

6.

ALTRES ESTIPULACIONS
Sistema de regularització:
Període de regularització:
Comunicació d’altes i baixes:

Relació nominal
Anual
Mensual
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