
SOCIS DE 0 A 74 ANYS 
SOCIS DE 75 A 80 

ANYS

SOCIS DE MÉS DE 

80 ANYS

Els accidents que puguin tenir els socis en la realització 

d'activitats realitzades a títol particular o en les sortides, 

cursets i competicions amateurs organitzades pel propi centre. 

Inclou: Esquí alpí i nòrdic, acampada, espeleologia, escalada i 

alpinisme, excursions de geografia, geologia, fotografia, cine i 

totes les activitats que es desenvolupin dins del CEC, com la 

el descens de barrancs, el descens de canons i engorjats, la 

raquetes de neu, el caiac recreatiu i les vies ferrades. Travessa 

per glaciars. Marxa nòrdica.

Limitat a senderisme 

(vegeu nota explicativa 

1,2 i 3)

Àmbit geogràfic de l'assegurança d'accidents

Centres concertats Il·limitats No

Centres de lliure elecció / 

Centres a l'estranger
No

No

2019 - ASSEGURANÇA CEC

SOCIS sense límit d'edat  (cobertura directe)

Per sinistre / dany cap a tercers

Responsabilitat Civil de Zurich pòlissa núm 00000014801039

Nota 3. Als socis de 75 anys en endavant se'ls ofereix la possibilitat de tramitar llicència FEEC en qualsevol de les modalitats disponibles. En cas de voler renunciar al cost de l'assegurança 

CEC, és necessària fer la renúncia expressa. Per més informació adreceu-vos a atenció el soci. 

Nota 2. Senderisme: Activitat esportiva que consisteix a caminar pel camp seguint un itinerari determinat, de risc mínim a la Muntanya. Es progressa caminant sense escalar o grimpar i 

sense fer servir cap element de progressió.

Nota 1.  La cobertura de les activitats s'inicia el moment de sortida del domicili i finalitza en el moment en que torna al seu domicili per a totes les activitats organitzades pel CEC. Excepte 

desplaçament en motocicleta

Àmbit geogràfic de Responsabilitat Civil

Activitats cobertes

Tot el món, excepte zones polars.

Pòlissa d'accidents col·lectiva de Zurich núm 20732707

Europa

Despeses mèdiques

Franquícia 

Mort per accident

Invalidesa

Despeses de rescat i recerca (muntanyes inferiors a 6000m i zones no polars)

vegeu nota    
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