
SOCIS sense límit d'edat  (cobertura directe)

150.000,00 €

Tot el món excepte USA i Canadà

SOCIS DE 0 A 75 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: Excursionisme, Senderisme, Marxes, Campaments, Cadira Tot terreny, Marxa 

aquàtica, Alpinisme, Alta muntanya, Bicicleta de muntanya, Canicròs, Campaments d’iglús, 

Curses de muntanya, Descens d’engorjats, Escalada, Espeleologia, Raquetes de neu, Duatló 

per muntanya, Vies ferrades, Psicobloc, Pont tibetà, Esquí de muntanya, Esquí alpí (pista), 

Esquí de fons, Esquí nòrdic, Telemarc, Trineu de gossos, Raids d’esports de muntanya, Surf de 

neu (snowboard), Surf de muntanya (Splitboard), Esquí de rodes (skiroller), Estel de neu 

(snowkite) i Travessa sobre glaciars.

Àmbit geogràfic de l'assegurança d'accidents Tot el món, excepte zones polars.

Centres concertats Il·limitats

Reemborsament en Centres de lliure elecció Nacionals Reemborsament fins a 6.010 €

Reemborsament en Centres de lliure elecció No Nacionals 

(no existeixen centres concertats)
20.000,00 €

Franquícia Sense franquícia

20.000,00 €

3.000,00 €

35.000,00 €

18.000,00 €

ZONES POLARS: s'estableix com a zona polar Antàrtica: paral·lel 66 graus 3346 (variable segons l'època de l'any) latitud sud. S'estableix com a zona polar Àrtica: 70 graus latitud nord pel Cercle Polar Àrtic.

Despeses de rescat, recerca i repatriació (muntanyes inferiors a 7000m i zones no polars)

Mort no accidental

Àmbit geogràfic de Responsabilitat Civil

Pòlissa d'accidents nominativa de Zurich pòlissa núm 108491432

Activitats cobertes

Despeses mèdiques (a escollir una de les dues opcions sense possibilitat de 

canvi un cop iniciat el tractament)

Per a la primera urgència Nacional es pot acudir a qualsevol de les dues opcions

Mort per accident
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