2022 - Ampliació CEC PREMIUM
(contractació opcional per als socis i sòcies de ple dret)
Responsabilitat Civil de Zurich pòlissa núm 00000014801039
SOCIS sense límit d'edat (cobertura directe per a tots i totes les sòcies de ple dret)

Per sinistre / dany cap a tercers

150.000,00 €

Àmbit geogràfic de Responsabilitat Civil

Tot el món, excepte USA i Canadà

Pòlissa d'accidents nominativa de Zurich pòlissa núm 122344799
SOCIS I SÒCIES QUE LA CONTRACTIN (FINS ELS 75 ANYS INCLOSOS)

Els accidents que puguin tenir els socis i sòcies durant la pràctica d'activitats realitzades a títol particular o en les
sortides, cursets i competicions amateurs organitzades pel propi centre. Inclou les següents modalitats:

Modalitats incloses en la cobertura de l'assegurança

Àmbit geogràfic de l'assegurança d'accidents

Esquí de muntanya
Esquí de rodes (skiroller)
Esquí fora de pistes (freeride)
Esquí nòrdic i de fons
Estel de neu (snowkite)
Excursions de geografia, geologia, fotografia i cine
Excursionisme
Marxa aquàtica
Marxa nòrdica
Pont tibetà
Psicobloc
Raids d'esport de muntanya
Raquetes de neu
Senderisme
Surf de muntanya (splitboard)
Surf de neu
Surf de neu (snowboard)
Travessa per glaciars
Trineu de gossos
Vies ferrades

Tot el món, excepte zones polars* i muntanyes superiors a 7.000 metres

Despeses mèdiques (a escollir una de les dues opcions

Centres concertats nacionals

sense possibilitat de canvi un cop iniciat el tractament)
Per a la primera urgència nacional es pot acollir a qualsevol de

Reemborsament en centres de lliure elecció Nacionals

les dues opcions

Acampada
Activitats a la seu social
Alpinisme
Alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Cadira tot terreny (Joëlette)
Caiac recreatiu en aigües tranquil·les
Campaments d'iglús
Canicròs
Cicloturisme per muntanya i camins forestals
Curses de muntanya
Curses d'orientació
Descens de barrancs
Descens de canons i engorjats
Descens d'engorjats
Duatló per muntanya
Escalada
Escalada indoor (boulder-rocòdrom)
Espeleologia
Esquí alpí (pista)

Reemborsament en Centres de lliure elecció No
Nacionals

Il·limitats
Reemborsament fins a 6.010 €
20.000,00 €
Sense franquícia

Franquícia
Mort per accident

20.000,00 €

Mort no accidental

3.000,00 €

Invalidesa

35.000,00 €

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

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.

Detalls assegurances CEC 2022
Ampliació CEC Premium

