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Cobertures
Cobertures pòlissa d'accidents esportius FEDERATS Núm. 51340953 companyia MGS Seguros
Queden coberts els accidents que puguin patir els i les esportistes durant la pràctica de l'esport,
que estiguin en possessió de la llicència federativa en vigor. 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 pràctica esportiva. Queden cobertes per pòlissa les lesions
esportives no traumàtiques. 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.
Condicions especials:

















Assistència Mèdica-quirúrgica i hospitalària en accidents ocorreguts en el territori nacional,
sense límits de despesa i amb un límit de temps de fins a 18 mesos des de la data de
l'accident.
Assistència farmacèutica a l'hospital sense límits i règim amb un termini de 18 mesos des
de la data de l'accident.
Despeses hospitalària de assistència en pròtesis i material de osteosíntesis en la seva
totalitat i amb un termini de 18 mesos des de la data de l'accident.
Despeses causades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de
l'accident.
Despeses farmacèutiques, hospitalàries, assistència mèdica i quirúrgica en accidents
ocorreguts a l'estranger. Límit per tots els conceptes de 6.010,12 euros i un límit de temps
de fins a 18 mesos des de la data de l'accident. Aquesta característica és compatible amb
una indemnització per pèrdues anatòmiques o funcionals causada per l’accident esportiu
que es concedirà al final del tractament.
Indemnització per pèrdues anatòmiques o funcionals causada per accident esportiu amb
un mínim per grans discapacitats (tetraplegia) de 12.020,24 euros.
Decés, quan es produeix com a conseqüència d'accidents en la pràctica d'esports per un
import no inferior a 6.010,12 euros.
Decés, quan es produeix com a conseqüència d'accidents en la pràctica d'esports però
sense causa directa per un import no inferior de 1.803 euros
Despeses per l'adquisició d'equipament ortopèdic per la curació d'un accident esportiu (no
preventiu) per un import mínim del 70 per 100 del preu de venda al públic de l'esmentat
equip ortopèdic.
Despeses es va originar a l'odonto-Estomatologia per les lesions de la boca causats per
accidents esportius. Aquestes despeses es tractaran fins a 240 euros com a mínim.
Despeses de trasllat o evacuació de ferits des de l'escena de l'accident als hospitals
concertats, dins del territori nacional.
Asistencia mèdica als centres sanitaris o metges concertats per l'entitat en territori
nacional.
Lliure elecció de centres i metges concertats per l'entitat a tota Espanya.

