ADHESIÓ Àrbitres, jutges i tècnics federatius
Pòlisses d’ACCIDENT ESPORTIU 039379759 i RESPONSABILITAT CIVIL 039420005
Temporada esportiva federativa (01/01/2022 -01/01/2023)
Pel present document, la Federació Catalana de Ciclisme, amb NIF G08909582, s’adhereix a la pòlissa anual núm.
039379759 (accident esportiu) i a la pòlissa anual núm. 039420005 (responsabilitat civil); subscrites ambdues amb
ALLIANZ, i de les quals n’és prenedora la UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA amb NIF G-58135813.
La pòlissa de referència cobreix a les persones federades que desenvolupen les funcions d’àrbitre, jutge (o assimilats)
i tècnic federatiu. Queden coberts els accidents que puguin patir durant el desenvolupament de les seves funcions en
la pràctica de l’esport, i la responsabilitat civil de la qual en puguin ser responsables, sempre i quan estiguin en
possessió de la llicència federativa en vigor.
S’entén per accident, la lesió corporal derivada d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la voluntat de la
persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva. Queden cobertes per pòlissa les lesions
traumàtiques derivades d’un accident (incloses les estrebades musculars sempre que no siguin fruit de lesions
cròniques o pre-existents). Queden expressament excloses les patologies cròniques derivades de la pràctica habitual
de l’esport així com tendinitis i bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en general qualsevol patologia
degenerativa.
Dins de les garanties de l’assegurança s’inclouen els accidents corporals per lesions succeïdes en competicions, durant
els partits i l’escalfament, en entrenaments organitzats per les federacions, pels clubs, escoles i associacions
esportives, inclosos els accidents ocasionats en els desplaçaments. Les cobertures són les exigides en el Reial Decret
849/1993 de 4 de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva:

Cobertures:
• Mort accidental causa directa
• Incapacitat permanent per accident
• Assistència sanitària (en centres concertats)
• Mort accidental no causa directa durant pràctica esportiva
• Material pròtesi, ortopèdic curatiu (no preventiu)
• Despeses odontològiques fins a
• Salvament i trasllat accidentat
• Assistència mèdica accidents a estranger
Responsabilitat Civil:

6.100 euros
12.200 euros
il·limitada
1.800 euros
1.200 euros
250 euros
1.200 euros
fins a 6.000 euros

Es dóna cobertura durant la pràctica esportiva.
Suma assegurada: 150.000 euros

Previsió assegurats: 60 (SUBJECTE A REGULARITZACIÓ)
Període: 01/01/2022 - 01/01/2023
Prima individual: 6,00 €
Prima total: 360,00 €
Signat i segellat

Federació Catalana de Ciclisme

Mediador UNIFEDESPORT, S.A.

