COMPARATIVA ASSEGURANÇA CEC – FEEC

COBERTURES
Despeses
mèdiques

Centres concertats

CEC
Il·limitats

FEEC
LLICÈNCIA C majors de 18 anys
Il·limitats fins capacitat màx. de la pòlissa

LLICÈNCIA D majors de 18 anys

Centres de lliure elecció Reemborsament fins a 6.000€

2.000 €

Centres a l’estranger

Reemborsament fins a 6.000€

20.000,00 €

Franquícia

a càrrec de l’assegurat 60€

No

Mort per accident
Mort no accident durant pràctica
esportiva
Repatriació

3.000 €

15.000,00 €

No

3.000 €

No

3.005,06 €

Invalidesa
Despeses de rescat, recerca i repatriació

25.000 €
12.000 €

35.000 €
18.000 €

Activitats cobertes per l'assegurança

6.000 €
només Rescat i recerca 6.000€
Esquí alpí i nòrdic, acampada, espeleologia,
escalada i alpinisme, excursions de geografia,
geologia, fotografia, cine i totes les activitats
que facin els socis del CEC, com la pràctica
continuada de l’activitat física i esportiva de
l’excursionisme, l’alpinisme, les curses de
muntanya, l’escalada, el descens de barrancs,
el descens de canons i engorjats, la bicicleta
de muntanya, el cicloturisme, l’espeleologia,
l’esquí alpí, el surf de neu, l’esquí de fons,
l’esquí de muntanya, les raquetes de neu, el
caiac recreatiu i les vies ferrades.

Excursionisme, Senderisme i Marxes,
Alpinisme, Alta muntanya, Bicicleta de
muntanya, Canicròs, Campaments,
Campaments d’iglús, Curses per
muntanya, Descens d’engorjats,
Escalada, Espeleologia, Raquetes de
neu, Duatló per muntanya, Vies
ferrades, Marxa Nòrdica, Joëlette,
Psicobloc

Les de la C més: Esquí de muntanya, Esquí
alpí (pista), Esquí de fons, Esquí nòrdic,
Telemarc, Trineu de gossos, Raids de
muntanya, Surf de neu, Surf de muntanya

Àmbit geogràfic de l'assegurança

Tot el món (excepte les zones polars i les
muntanyes superiors a 6.000 m)

Només Espanya, Pirineus francesos,
Andorra, Portugal i Marroc

Tot el món (excepte les zones polars i les
muntanyes superiors a 7.000 metres)

Responsabilitat Civil

DE 0 A 74 ANYS

LLICÈNCIA C majors de 18 anys

LLICÈNCIA D majors de 18 anys

Per sinistre / any

1.500.000€; límit per víctima 150.000€

10.300.000€ ; límit per sinistre 600.000€

Àmbit geogràfic de Responsabilitat Civil Europa
Preus Anuals per socis Veterans i Sèniors

Quota CEC + assegurança
Per a mes informació visiteu el web

6.010 €

20.000 €

No concreta

No concreta

133€

216,70 €

260,50 €

http://cec.cat/asseguranca-del-soci/

https://www.feec.cat/wp-content/uploads/2012/12/Carnets-Federatius-2018.pdf

