CARNET FEDERATIU I ASSEGURANÇA FEEC
2018
Cal tenir present que la validesa de la llicència de 2017 expira el 31 de desembre.
La llicència del 2018 serà vàlida a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit abans.
Cal que comuniqueu a Secretaria qualsevol variació de les vostres dades personals: domicili,
telèfon, correu electrònic. És important de cara a l’assegurança i la revista Vèrtex.
NOVETATS 2018
• Mínim augment del preu del carnet federatiu respecte l’any passat, que anirà entre
els 50 cèntims i 1 euro anuals en funció de la modalitat escollida.
• Número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. Es manté el número de
l’estranger, 00 34 934 957 662.
• Es manté la tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb caràcter anual.
S’aplica un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18 anys que
es federi, fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill menor de 18 anys que es
federi, s’aplica un 35% de descompte en les seves quotes de l’assegurança.
• Atenció telefònica en català.
• Es mantenen les condicions de primes i capitals augmentades considerablement l’any
passat.
• Número especial per a la comunicació d’accidents per a les persones amb deficiències
auditives.
• Bústia de queixes i incidències al correu electrònic: incidencies.federat@feec.cat.
• Extensió telefònica amb línia directa amb la companyia en horari d’oficines.
• Recepció d’un missatge SMS al mòbil de l’accidentat amb el seu número d’expedient.
• Realització d’enquestes de satisfacció per part de la companyia als usuaris per a la
prestació dels serveis.
• Servei de Defensor del Federat.
• Inclusió de comunicats d’accident als centres mèdics.
• Inclusió de nous hospitals de muntanya dins el quadre de centres concertats.
• Inclusió de centres sanitaris concertats propis de la companyia asseguradora.
• Es cobreixen els accidents dels federats durant les estances en refugis amb motiu de la
pràctica esportiva.
• Es cobreix el rescat i l'assistència sanitària de caràcter urgent, tot i que no sigui derivada
d'un accident.

• S'amplia el termini de cobertura dels accidents en viatges a l’estranger. Passaran a estar
coberts els accidents que es produeixin durant els 90 dies consecutius des del moment
en què se surti d'Espanya i no de la província del domicili habitual del federat.
ASSEGURANCES SUB-18 (17 anys) i MAJORS
Les assegurances de les categories Sub-18 i Majors estan contractades directament des
de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número
de pòlissa: 2512700132-6.
Categoria Sub-18: federats de 17 anys amb les modalitats: A, B, C i D
Categoria Majors: dels 18 en endavant amb les modalitats: A, B, C, D i E
ASSEGURANCES MENORS DE 16 ANYS (inclosos)
Les assegurances de les categories Sub-14 i Sub-17 estan contractades directament
des de la FEEC amb Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb
número de pòlissa: 2512700133-4
Categoria Sub-14: federats fins als 13 anys amb les modalitats: C i D - menors
Categoria Sub-17: federats des de 14 a 16 anys amb les modalitats: C i D - menors
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL
Tots els carnets tenen inclosa una assegurança de responsabilitat civil contractada
directament des de la FEEC amb CASER SA, amb número de pòlissa: 1154492.
CARNET FEDERATIU SENSE ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
Per poder tramitar aquest tipus de llicència federativa cal que la persona tingui
contractada una assegurança amb les cobertures exigides a la normativa esportiva
vigent, i de forma especial del Real Decreto 849/1993 de 4 de Juny on es determinen
les prestacions mínimes de l’assegurança esportiva obligatòria, i de l'article 152.1 del
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. També serà
necessari acreditar-ho amb un certificat segons model establert.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ:
Heu d’enviar un Whatsapp al grup del GECT o un correu electrònic a Secretaria (info@gect.cat) i
fer una transferència al nostre compte corrent a TRIODOS BANK (aquest banc no té oficines):

ES55 1491 0001 28 2025256922
Transferiu l’import de la modalitat de llicència escollida, indicant el nom de qui fa l’ingrés.
IMPORTANT: qualsevol ingrés al compte sense identificar por ser motiu de sanció en aplicació de
la nova normativa de blanqueig de diners.
Recordeu afegir sempre la quota anual de soci/sòcia que es manté en 25 euros adult, 10 euros
infantil/juvenil (menors de 18 anys).
Per tramitar les llicències NOVES de menors de 17 anys ÉS IMPRESCINDIBLE el codi de la
targeta sanitària.
Com sempre, no dubteu en preguntar qualsevol dubte.

