COBERTURES MÍNIMES SOBRE L’ASSEGURANÇA
ESPORTIVA OBLIGATÒRIA SEGONS EL RD 849/1993

La companyia es compromet a donar cobertura d’accidents que assegura als esportistes,
tècnics i àrbitres federats, d’acord a les exigències del Real Decreto 849/1993 pel qual
es determinen les prestacions mínimes de l’Assegurança Esportiva Obligatòria.
1).- Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i hospitalària en accidents esdevinguts
en el territori nacional, sense límit de despeses, amb un límit temporal de 18 mesos des
de la data de l’accident.
2).- Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses i amb un
límit temporal de 18 mesos des de la data de l’accident.
3).- Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material
d’osteosíntesis, en la seva totalitat, i amb un límit temporal de 18 mesos des de la data
de l’accident.
4).- Les despeses originades per rehabilitació durant el període de 18 mesos des de la
data de l’accident.
5).- Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i assistencial en accidents esdevinguts a
l’estranger, fins a un límit de 6.000 €, i amb un límit temporal de fins a 18 mesos de la
data de l’accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per
pèrdues anatòmiques o funcional motivades per accident esportiu que es concedeixen al
finalitzar el tractament.
6).- Assistència farmacèutica en règim hospitalari. Aquesta prestació es compatible amb
les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals esdevingudes per accident
esportiu que es concedeixen al finalitzar el tractament.
7).- Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals per accident esportiu per un
import màxim de 12.025,00 €. Aquesta cobertura es correspon amb la garantia
d’invalidesa present a les condiciones particulars de la pòlissa.
8).- Auxili al falliment, quan aquest es produeixi com a conseqüència d’accident en la
pràctica esportiva, per un import de 6.015,00 €.

9).- Auxili a la defunció, quan es produeixi en la pràctica esportiva, però sense causa
directa, per un import de 1.805.00 €.
10).- Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic per a la curació d’un
accident esportiu (no prevenció), per un import del 70% del preu de venda al públic de
l’esmentat material ortopèdic.
11).- Despeses originades en odontoestomatologia per lesions a la boca motivades per
accident esportiu. Aquestes despeses estan cobertes fins un màxim de 400,00 €.
12).- Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des del lloc de l’accident
fins al seu ingrés definitiu als hospitals concertats per MARKEL INTERNACIONAL o
MAPFRE , dins del territori nacional.
13).- Assistència mèdica als centres o facultatius concertats en totes les províncies del
territori nacional.
14).- Queden incloses les lesions no traumàtiques que es derivin d’un accident, excloses
les lesions degeneratives, gonàlgies, o dolors d’origen traumàtic i en general, totes
aquelles lesions que no tinguin un origen traumàtic, com especifica l’article 100 de la
Ley 50/1980

