INFORMACIÓ SOBRE COBERTURA D’ACCIDENTS
(LLICÈNCIA EN VIGOR) A L’ESTRANGER
La cobertura que dona l’assegurança de la llicència catalana a l’estranger és vàlida tant per
competicions com per concentracions sempre i quan el motiu del viatge sigui pròpiament la
pràctica de l’esgrima, és a dir, el desplaçament es realitza en tant en quant es va a competir o a
participar en una activitat esportiva amb el vist-i-plau de la federació (queden excloses les
activitats privades o a títol personal). (No cobreix en cas d’estar residint a un altre país, tot i
que sigui de forma temporal, i voler continuar la pràctica de l’esgrima allà).
Es a dir, el motiu del viatge ha de ser per la pràctica de l’esgrima.
Hi ha aspectes a tenir en compte:

•

•

•

•

Cal avisar sempre a la companyia abans de la sortida a l’estranger informant
de quan i on està previst (dates i lloc) i el motiu a fer-ho (descripció de
l’esdeveniment esportiu). Aquesta comunicació s’ha de fer a través de la FCE
(és la que hi dona el vist-i-plau). De no fer-ho, no tindrien obligació de pagarho.
No hi ha una sèrie de centres concertats, en cas d’accident, els afectats han de
pagar les despeses sanitàries i després reclamar el reemborsament a la
companyia asseguradora espanyola presentant tota la documentació
necessària (Declaració d’accident per obrir expedient, factures, informes
metges, etc.)
Només es cobreix l’atenció urgent primària en cas d’accident, si després s’ha
de continuar tractament, proves diagnòstiques, operar, etc. cal tornar al país de
residència a fer-ho ja que aleshores no cobreix, a no ser que sigui un cas
d’urgència vital d’impossible desplaçament. En aquest cas és recomanable
trucar a la companyia per comptar amb l’assessorament dels passos a seguir
(trasllats, assistències...).
Complint els dos requisits anteriors, hi ha un límit fins a 6.000€ de cobertura
(segons RD 849/1993).

El motiu de la sortida a l’estranger ha de ser la pràctica de
l’esgrima, ja sigui amb motiu de competir, stage/concentració,
formació, però amb motiu de l’esgrima.
Enviar a fce@esgrima.cat la següent informació detallada:
Assumpte correu: COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT A L’ESTRANGER
• Nom i cognoms federat:
• Categoria de la llicència:
• Motiu (esdeveniment):
• Dates:
• Lloc:

