
Assegurança per a persones amb llicència federativa

Queden coberts els accidents que puguin patir els i les esportistes durant la pràctica de l’esport. S’entén 
per accident, la lesió corporal derivada d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la voluntat de 
la persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la practica esportiva.

Les cobertures són les exigides en el Reial Decret 849/1993 de 4 de juny on queden determinades les 
prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva, amb les següents modificacions de les sumes 
assegurades:

Federació Catalana de Pitch  & Putt

Cobertures

Despeses sanitàries: il·limitades

Pèrdues anatòmiques i funcionals: ampliació fins a 18.750,00 euros

Mort accidental causa directa: ampliació fins 9.000,00 euros

Mort accidental no causa directa durant la pràctica esportiva: 1.805,00 euros

Material ortopèdic segons prescripció facultativa: fins el 70 %

Despeses odontològiques: 245 euros

Proves diagnòstiqes: proves  de diagnòstic incloses la ressonància 

magnètica nuclear i TAC prèvia autorització.



Autoritzacions

Tot i que  l’asseguradora cobreix les proves de diagnòstic i tractaments necessaris, sempre caldrà l’autorització
prèvia de la companyia:

· Proves especials de diagnosi: TAC, RMN, ecografies, gammagrafies, artroscopies, etcètera.
· Intervencions quirúrgiques.
· Rehabilitació.

En aquests casos el metge o centre mèdic concertat sol·licitarà l’autorització a Mapfre al fax núm. 91 700 30 73, 
acompanyada de l’informe mèdic. L’asseguradora remetrà per fax l’autorització o denegació de la prova o tractament 
sol·licitat.

Qualsevol prova o tractament fet sense autorització de l’asseguradora correrà a compte de la persona lesionada.

Posteriorment s’enviarà l’informe dels resultats de la prova o tractament, així com els informes successius de 
l’evolució de la persona lesionada.

Garanties i capitals

Els tipus d'invalidesa no especificats expressament s'indemnitzaran conforme al Reial decret 1971/1999 de 23  de 
desembre BOE 26.01.2000.

Si amb anterioritat a l'accident algun membre o òrgan presentés amputacions o limitacions funcionals, el percentatge 
d'indemnització serà la diferència entre la invalidesa preexistent i el qual resulti després de l'accident. 

Quan les lesions afectin al membre superior no dominant, l'esquerre d'un destre o viceversa, els percentatges 
d'indemnització sobre el mateix han de ser reduïts en un 15 per 100. Les limitacions i pèrdues anatòmiques de 
caràcter parcial s'indemnitzaran proporcionalment respecte a la pèrdua absoluta del membre o òrgan afectat. La 
impotència funcional absoluta d'un membre o òrgan serà considerada com pèrdua total del mateix.



Com conseqüència d'accident esportiu amb les següents condicions: 

Assistència mèdica i quirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari) i en sanatori, en accidents ocorreguts en territori 
nacional, durant un període de 18 mesos i en quantia: Il·limitada 

Els tractaments de rehabilitació necessaris a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa, durant un període de 
divuit mesos a partir de la data d'ocurrència de l'accident, i en quantia: Il·limitada

Despeses de trasllat o evacuació des del lloc de l'accident fins a l'ingrés definitiu en un hospital concertat, dintre del 
territori nacional, fins a un màxim de: 6.0150 euros

No obstant això, regiran les següents limitacions: 

Material ortopèdic necessari com a conseqüència d'un  accident cobert per la pòlissa (no prevenció):
70% del seu cost 

Despeses de odonto-estomatologia quirúrgica necessàries a conseqüència d'un accident cobert per la pòlissa:
245 euros

Assistència sanitària prestada fora del territori espanyol: 6.015 euros

Les prestacions derivades d'aquestes garanties seran efectuades per professionals o proveïdors designats per la 
companyia. En cas contrari l'assegurat assumirà les despeses ocasionades. Si bé l'asseguradora abonarà 
íntegrament les despeses que es derivin de l'assistència d'urgència o primers auxilis, durant les primeres 24 hores 
següents a l'ocurrència de l'accident, amb independència de qui els presti.

Assistència sanitària


