
LLICÈNCIA C  majors de 18 anys LLICÈNCIA D majors de 18 anys

Centres concertats Il·limitats

Centres de lliure elecció

No

muntanyes inferiors a 6000m)

Tot el món (excepte les zones polars)
Només Espanya, Pirineus francesos, 

Andorra, Portugal i Marroc

Tot el món (excepte les zones polars i 

les muntanyes superiors a 7.000 

metres)
Sense límit per edat LLICÈNCIA C  majors de 18 anys LLICÈNCIA D majors de 18 anys

Europa No concreta No concreta 

243,4 assegurança CEC i FEEC
276,8 assegurança FEEC     

289,8 assegurança CEC i FEEC
Preu anual quota soci de ple dret (sénior)

Àmbit geogràfic de l'assegurança

Responsabilitat Civil
Per sinistre / any
Àmbit geogràfic de Responsabilitat Civil

Les de la C més: Esquí de muntanya, 

Esquí alpí (pista), Esquí de fons,  Esquí 

nòrdic, Telemarc, Trineu de gossos, 

Raids d'esports de muntanya, Surf de 

neu, Surf de muntanya, esquí de rodes, 

estel de neu.

Franquícia No

Mort per accident
Mort no accident durant pràctica esportiva
Invalidesa

Despeses de rescat, recerca i repatriació

Activitats cobertes per l'assegurança

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 pràctica 

descens de canons i engorjats, la 

bicicleta de muntanya, el cicloturisme, 

raquetes de neu, el caiac recreatiu i les 

vies ferrades. Travessa per glaciars. 

Marxa nòrdica.

Excursionisme, Senderisme i Marxes, 

Alpinisme, Alta muntanya, Bicicleta de 

muntanya, Canicròs, Campaments, 

Escalada, Espeleologia, Raquetes de 

neu, Duatló per muntanya, Vies 

ferrades, Marxa Nòrdica, Cadira tot 

terreny (Joëlette), Marxa aquàtica, Pont 

tibetà, Psicobloc.
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