Pla de carnets i assegurances de la FEEC per al 2017
Les llicències es poden demanar a secretària de manera
presencial i es podrà pagar per targeta o en efectiu.

* Recomanem de totes maneres realitzar la tramitació per
transferència indicant clarament:
Nom del soci
Modalitat llicència
Si està habilitada Fedme (a l'espanyola) o No
I fer el pagament per transferència al compte:

ES54 0081 0091 5300 0151 0459
Per facilitar la feina de secretària, sol·licitem enviar un
correu electrònic per poder verificar la sol·licitud.
Recordem que per sol·licitar la llicència s'ha de ser soci de
l'entitat al corrent de pagament, en cas contrari no es
tramitarà.

Centre Excursionista de Lleida
Comerç, 25 de Lleida (de dilluns a
divendres, de les 19'30h. a les 22h.)
Telèfon: 973-242329 - cel@cel.cat
www.cel.cat

Circular núm. 51/2016

Pla de carnets i assegurances de la FEEC per al 2017
Us informem que demà, 2 de desembre, a la tarda, s’inicia la nova temporada de carnets per
al 2017. A continuació destaquem alguns aspectes del nou pla de carnets i assegurances
per a la nova temporada.
•

Les claus d’accés a l’àrea de gestió del programa informàtic són les mateixes. Podeu
consultar-les a la secretaria de la FEEC. Cada entitat disposa d’una paraula de pas
d’accés al programa de carnets que és intransferible a persones alienes a l’entitat.

•

Atenent al secret de dades personals que determina la Llei orgànica de protecció de
dades, es pot demanar a la FEEC un canvi d’aquesta paraula de pas si enteneu que ha
pogut ser copiada o transferida il·legalment.

•

Les entitats que no s’atenguin a la normativa vigent de la Llei 15/1999 de Protecció de
Dades Personals (LOPD), no els serà possible tramitar els carnets del 2017 fins que
regularitzin la situació.

•

La validesa del carnet de 2016 expira el 31 de desembre de 2016.

•

Per tal de permetre actualitzar el sistema informàtic, l’1 de desembre serà l’últim dia per
poder tramitar carnets per al 2016.

•

El carnet del 2017 serà vàlid a partir de l'1 de gener encara que s'hagi expedit abans.

•

En introduir nous socis és obligatori indicar el DNI o NIF. No és vàlid el número de
passaport, número de residència o altres números.

•

A l’apartat corresponent al domicili del federat, no es recomana posar apartats postals o
polígons industrials, a efectes de possibles comunicacions i trasllats en cas d’accident.

•

En l’ingrés s’ha de fer constar el número d’albarà i nom de l’entitat. No cal enviar còpia
de l’ingrés de les comandes dels carnets (ni per fax, ni valisa, ni correu postal ni
electrònic), ja que la comprovació del pagament es realitza internament de manera
automàtica.

•

Al web trobareu un tutorial sobre el procediment de tramitació del carnet federatiu.
Aquest és l’únic sistema vàlid per a la seva tramitació: https://www.feec.cat/wpcontent/uploads/2012/12/Tutorial-per-a-la-tramitacio---del-carnet-federatiu-2017.pdf

•

Recordeu que aquelles entitats que ho vulguin, poden imprimir-se els carnets a la pròpia
seu de l’entitat, tal com ja es va comunicar a la circular 49/2016.
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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.

Novetats per al 2017
•

S’estableix una 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.
La validació d’aquests carnets es farà des de les oficines de la FEEC per tal de dur a
terme les comprovacions oportunes després que s’hagi tramitat la petició.

Increments de capitals
•

El capital per mort per accident durant la pràctica esportiva s’incrementa de 12.030 a
15.000 euros en les modalitats A, B i C i fins a 20.000 euros en les modalitats D i E
d’adults.

•

El capital per mort no accidental durant la pràctica esportiva s’amplia de 1.803 fins a
3.000 euros.

•

La incapacitat per accident passa, en els carnets federatius majors, de 24.050 euros a
25.000 euros en les modalitats A, B i C i a 35.000 euros en les modalitats D i E.
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•

L’assistència sanitària per accidents a l’estranger s’amplia de 18.030 a 20.000 euros en
els carnets federatius majors i en la modalitat D dels carnets federatius menors. Pel que
fa a la modalitat C dels carnets federatius menors, el capital s’incrementa de 6.015 a
12.000 euros.

•

Les despeses de rescat i repatriació s’incrementen, en els carnets federatius majors, de
6.000 a 9.000 euros en les modalitats A i B de, de 9.000 a 12.000 euros en la modalitat
C, i de 12.000 a 18.000 euros en la modalitat D. La modalitat C dels carnets federatius
menors s’amplia de 3.000 a 9.000 euros.

Millores generals
•

Es manté el preu del carnet federatiu respecte l’any passat.

•

Nou número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. Es manté el número
de l’estranger, 00 34 934 957 662.

•

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 al mòbil de l’accidentat, d’un missatge SMS 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.

Incentius econòmics per a les entitats
Per a l’any 2017, l’incentiu econòmic per a les entitats serà de 1,55 euros per cada carnet
tramitat de la categoria major. Les entitats que imprimeixin els carnets a la seva seu tindran
un incentiu superior de 2,50 euros. Les quantitats corresponents al ràpel de carnet de l’any
2016 es liquidaran a partir de l’1 de maig de 2017, sempre que l’entitat estigui al corrent de
pagament amb la FEEC.
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Llei de protecció de dades
El procediment d’obtenció dels carnets federatius ha de complir escrupolosament la Llei
Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i només poden accedir les persones
autoritzades i que hagin signat el Document de Confidencialitat que indica la citada Llei.
Si es realitzen les gestions en ordinadors aliens a l‘entitat, tingueu especial cura que la
paraula de pas no sigui copiada o gravada il·legalment. En cas d’una denúncia per una mala
gestió, les sancions poden arribar fins als 600.000 euros.

Xavier Gràcia Valentí
Àrea d’Administració de la FEEC
1 de desembre de 2016
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PLA DE CARNETS I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2017
SUB-18 (17 anys)
MAJORS (a partir de 18 anys)

A

B

C

D

E

COBERTURES
Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques:
- Centres concertats
- Centres no concertats a Espanya
- Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident.durant la pràctica esp.
Repatriació
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

Limit per sinistre de 600.000 € - Màxim anual agregat de 10.300.000 €
il·limitades fins a la capacitat màxima de la pòlissa
2.000,00 €
6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
3.005,06 €
25.000,00 €
35.000,00 €
12.000,00 €
18.000,00 €

2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
25.000,00 €
9.000,00 €

6.010,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
3.000,00 €
3.005,06 €
35.000,00 €
50.000,00 €

Catalanes i Internacionals

(segons la Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA

Per augmentar les cobertures caldrà
fer el canvi a una modalitat superior o
tramitar la corresponent ampliació temporal
de l'assegurança a través de l'entitat.

Excursionisme (1)
Senderisme (1)
Marxes (1)
Campaments (2)
Marxa Nòrdica
Joëlette
(1) excepte en alta muntanya;
que es considera quan s'utilitzin
piolets, grampons, esquís
i/o raquetes de neu.
(2) excepte campaments d'iglús.

Les de la B més:
Alpinisme
Alta muntanya
Bicicleta de muntanya
Canicròs
Campaments d'iglús
Curses per muntanya
Descens d'engorjats
Escalada
Espeleologia
Raquetes de neu
Duatló per muntanya
Vies ferrades
Psicobloc

Les de la C més:
Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
Surf de neu
Surf de muntanya

Les de la D més:
Expedicions a
zones polars i a
muntanyes de
més de 7.000 m.

Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra, Portugal i Marroc

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més 7.000 m.

Tot el món

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE L'ASSEGURANÇA
Espanya,
Pirineus francesos,
Andorra i Portugal

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex
PREUS ANUALS FEEC
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

NO
FEEC
33,50 €
48,50 €

SÍ
FEEC
46,00 €
61,00 €

SÍ
FEEC
80,50 €
95,70 €

SÍ
FEEC
123,50 €
139,50 €

SÍ
FEEC
NO DISPONIBLE
845,00 €

39,10 €
60,30 €

51,60 €
72,80 €

86,10 €
107,50 €

129,10 €
151,30 €

NO DISPONIBLE
856,80 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
SUB-18 (17 anys)
MAJORS de 18 anys

Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700132-6
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: Caser, SA amb número de pòlissa: 1154492
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PLA DE CARNETS I ASSEGURANCES DE LA FEEC - 2017
SUB-14 (fins els 13 anys)
C

SUB-17 (de 14 a 16 anys)
D

C

D

COBERTURES
Responsabilitat Civil
Despeses mèdiques
-Centres concertats
-Centres no concertats a Espanya
-Centres a l'estranger
Mort per accident
Mort no accident.durant la pràctica esportiva
Invalidesa
Despeses de rescat i repatriació
Competicions pròpies de la FEEC

Limit per sinistre de 600.000 - Màxim anual agregat de 10.300.000 €
il·limitades fins la capacitat màxima de la pòlissa
2.000 € només assistència d'urgència les primeres 24 h.
20.000,00 €
12.000,00 €
6.015,00 €
3.000,00 €
12.025,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €

12.000,00 €

9.000,00 €

20.000,00 €

12.000,00 €

Catalanes i Internacionals

(segons Llei de l'Esport i Decret 849/1993)

ACTIVITATS COBERTES PER L'ASSEGURANÇA
Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya,Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc, Marxa
Nòrdica, Joëlette

Les de la C Sub-14 més:

Les de la C Sub-17 més:

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
surf de neu
surf de muntanya

Excursionisme, Senderisme
Campaments, Marxes, Alpinisme
Alta muntanya,Escalada, Canicròs,
Descens d'engorjats,
Campaments d'Iglús,
Bicicleta de muntanya,
Curses per muntanya,
Espeleologia, Raquetes de Neu,
Duatló de muntanya,
Vies ferrades, Psicobloc, Marxa
Nòrdica, Joëlette

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m.

Espanya
Pirineus francesos
Andorra i Portugal

Tot el món
excepte zones polars i
muntanyes de més de 7.000 m.

Esquí de muntanya
Esquí alpí (pista)
Esquí de fons
Esquí nòrdic
Telemarc
Trineu de gossos
Raids de muntanya
Surf de neu
Surf de muntanya

ÀMBIT GEOGRÀFIC DE l'ASSEGURANÇA

PUBLICACIONS: Revista Vèrtex
PREUS ANUALS FEEC

NO

NO

NO

SÍ

FEEC

FEEC

FEEC

FEEC

10,70 €

32,30 €

14,50 €

48,00 €

11,90 €

33,50 €

20,10 €

53,60 €

PREUS ANUALS AMB HABILITACIÓ FEDME
Companyia Asseguradora Accidents: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, SA, amb número de pòlissa: 2512700133-4
Companyia Asseguradora Responsabilitat Civil: CASER, SA amb número de pòlissa 1154492
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