
FEDERACIÓ ANDORRANA D´ESQUÍ 

ASSEGURANÇA DEL CORREDOR FEDERAT                                                         

RESIDENT A ANDORRA 

EXTRACTE CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS 

RESUM DE LES GARANTIES ACORDADES PER LA PÒLISSA SUBSCRITA A 

CRÈDIT ASSEGURANCES, SAU 

 

L´Assegurador garanteix a l´Assegurat la prestació de les garanties emparades en la present Pòlissa, per raó de 

lesions sofertes per aquest com a conseqüència d´accident ocorregut durant la pràctica d´esports i activitats 

organitzades col·lectivament per i sota la responsabilitat d´una associació o agrupament afiliat a la Federació 

Andorrana d´Esquí. Incloent activitats físiques fetes en estades a la muntanya, incloses les excursions d´esquí i 

passejades. 

Definició Accident : tota acció sobtada -en el marc del previst en el primer paràgraf del present apartat- que deriva 

d´una causa externa i aliena a la intencionalitat de l´Assegurat, i que li ocasioni lesions. Queden per tant fora de 

cobertura els accidents d´esquí, com a conseqüència dels quals es produeixin únicament danys materials, siguin 

quins siguin. 

Riscs coberts: Amb l’extensió i limitacions que s´especifiquen en l´Annex a la present pòlissa col·lectiva i, d´acord 

amb l´objecte de la present Assegurança , es consideren riscs coberts pel present contracte d´assegurança: 

 Reembossament de les despeses mèdiques 

 Capital assegurat en cas de mort o invalidesa total i permanent per accident 

 

GARANTIA NUM.1 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
 

 Límit general d´indemnització:   ……………………… ……..1.200.000 €/sinistre/any 

 Sub-límit per víctima per totes les garanties: ………..……300.000 €/víctima 

 

GARANTIA NUM.2 
DESPESES MÈDIQUES 
 

A) 3.000€ com a complementari a les indemnitzacions pagades per la CASS, Mútua d´assegurances o qualsevol 

altra assegurança privada en el cas que l´assistència sigui realitzada per un professional o un centre 

hospitalari convencionat amb la CASS. 

B) Pels assegurats residents a Andorra que no estiguin afiliats a la CASS, es pagarà fins a 3.000€ però pagat per 

a cada despesa el 100% de la que seria la tarifa de la CASS. 

C) 1.500€ complementaris a les indemnitzacions de la CASS, Mútua d´assegurances o qualsevol altra 

asseguradora privada, en el cas que l´assistència la faci un professional o un centre hospitalari no 

convencionat amb la CASS. 

 

GARANTIA NUM.3 
MORT ACCIDENTAL 
 

 6.000€ pels assegurats menors d´edat 

 9.000€ pels assegurats majors d´edat o amb persones al seu càrrec (+25% per cada fill amb un màxim total 

de 15.000€) 

 Aquesta cobertura queda exclosa en el cas d’assegurança de dia. 

 

GARANTIA NUM.4 
INVALIDESA PERMANENT ACCIDENTAL 

 30.000€ en cas d´invalidesa superior al 66%. En cas contrari s´aplicarà un coeficient d´indemnització. 

 Aquesta cobertura queda exclosa en el cas d´assegurança de dia 

 

 

PRESCRIPCIÓ D´ACCIONS 
 Les accions de reclamació d´indemnitzacions que es derivin del present contracte d´assegurança 

prescriuen als tres (3) anys, a comptar des del dia en què van poder ser exercitades 

 

 

EXCLUSIONS DE LA PÒLISSA 
 Espots motoritzats, esports aeris, polo, skeleton, bobsleigh, submarinisme, espeleologia, ponting, 

barranquisme, escalada, heliesquí. 

 Els fets causats voluntàriament per l´Assegurat o aquells en què concorri dol o imprudència temerària del 

mateix. 

 Les prestacions que tinguin el seu origen en lesions o patologies preexistents, així com les seves 

conseqüències o seqüeles patides per l´Assegurat amb anterioritat o sense relació amb l´accident d´esquí. 

 La mort per suïcidi, les lesions o patologies derivades de l´intent de suïcidi, les produïdes intencionalment 

per l´Assegurat a sí mateix, i les derivades d´empresa criminal de l´Assegurat. 

 Les lesions o estats patològics sobrevinguts com a conseqüència de la ingestió d´alcohol, o qualsevol droga, o 

com a conseqüència de la ingestió de medicaments sense prescripció mèdica. 

 Els tractaments estètics i el subministrament o reposició d’audiòfons, lents de contacte, ulleres, pròtesis, 

despeses produïdes per parts, embarassos o qualsevol tipus de malaltia mental 

 Les lesions que dimanen, en forma directa o indirecta de fets produïts per energia nuclear, radiacions 

radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes 

 La repatriació de l´assegurat 

 

 
 

 

 

 


