
Assegurança per a federats i federades majors de 16 anys  

 

Queden coberts els accidents que puguin patir els i les esportistes durant la pràctica de l’esport, com a conseqüència 

directa i exclusivament d’un accident esportiu. 

S’entén per accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, de sobte, externa, 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 millores: 

- Assistència sanitària il·limitada 

- Mort accidental per causa directa 6.015 euros. 

- Invalidesa permanent com a conseqüència d’accident esportiu  fins a un màxim de 12.025 € (segons barem) 

- Mort accidental per causa no directa de la pràctica esportiva 1.805,00 €  

- Material ortopèdic fins al 70 % de l’import de la factura, segons prescripció facultativa i subministrat per 

l’entitat asseguradora (no preventiu) 

- Despeses odonto-estomalogia a conseqüència accident cobert fins a 245,00 €. 

Queden incloses les lesions accidentals NO TRAUMATIQUES. Aquesta cobertura suposa assumir sinistres que no 
s'ajusten al concepte d'accident per no tenir el factor extern i entre els que ens trobem els següents casos: lesions 
musculars que pot patir el lesionat que no siguin producte d'un traumatisme directe (distensions, trencaments 
fibril·lars), lesions de meniscs i lligaments creuats per gir de genoll, esquinços sense component extern. 
Tot això sempre que no es tracti de patologies preexistents o degeneratives, ni tampoc aquelles patologies que fins i 
tot estant latents es manifestin de forma sobtada. És a dir, no es cobreixen aquelles lesions que són producte d'una 
acció continuada en el temps, i per tant que no tenen el caràcter de sobte i violent. 
Entre les patologies no cobertes en cap cas i a títol enunciatiu encara que no exhaustiu, són les següents: Tendinitis, 
 Síndrome subacromial, Epicondilitis, Epitrocleitis, Tendinopaties,  Tenosinovitis, Fractures d'estrès o fatiga, 
degeneratives meniscopaties, Condromalàcies o condropaties degeneratives, Fasctitis plantar, Gonalgies genoll, les 
hèrnies, etc.  
En casos de luxacions, s'empara la fase aguda del tractament. No queda emparada la cirurgia preventiva (que no 
curativa) que es pot realitzar per evitar que es produeixin nous episodis de luxació. 
 

La assistència mèdica que es necessiti com a conseqüència d’un accident esportiu només es podrà dur a terme en 

els centres concertats. Informació al 902 136 524 o web de la federació www.esquinautic.cat 

 

Assistència sanitària:  

Com a conseqüència d’accident esportiu amb les següents condicions: 

- Assistència mèdica - quirúrgica, farmacèutica (en règim hospitalari) i sanatorial, en accidents produïts en el 
territori nacional, durant un període de 18 mesos i en quantia Il·limitada 

- Les despeses de rehabilitació necessaris a conseqüència d’un accident cobert a la pòlissa, durant un període de 
18 mesos a partir de la data de l’accident i en quantia il·limitada 

- Limitacions en material ortopèdic i despeses odonto-estomatològiques (consultar pòlissa) 
 

Assistència sanitària a l’estranger: 

- Cobertura:  Assistència sanitària fins a 6.015€ 

 
La companyia asseguradora es farà càrrec de les despeses d’assistència sanitària un cop presentades les factures 

originals i els comprovants de pagaments fins a un total de 6.015€. L’asseguradora no es farà càrrec de les despeses 

de repatriació que hauran de ser assumides per l’esportista. En cas d’accident fora del territori nacional l’esportista 

haurà de fer-se càrrec de l’import de les prestacions mèdiques realitzades a l’estranger i posteriorment enviar a la 

companyia asseguradora a través de la federació i  juntament amb el certificat d’accident les factures fins a un total de 

6.015€. 

Per a més informació sobre les cobertures consulteu la Pòlissa 

 

MAPFRE  telèfon informació 365 dies 902 136 524   


