FEDERACIÓ CATALANA D’ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
Moll de la Vela, 1 (Zona Fòrum)
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 356 05 43
Fax: 93 356 30 73
Adreça electrònica: info@fecdas.cat

Llicència federativa / Assegurança FECDAS
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS)
ofereix als seus federats els serveis de l'empresa
asseguradora Aseq, que garanteix una cobertura geogràfica
mundial.
El telèfon de contacte
amb l'asseguradora
en el cas que se'n
necessitin els seus
serveis és el 902 879
001, amb el 34 al
davant en el cas d'una
trucada internacional.
El servei d'atenció està actiu les 24 hores del dia i, per a
viatges d'una durada inferior a un mes, no cal informar
prèviament l'asseguradora sobre la seva realització. Per
mantenir activa la cobertura de l’assegurança en els viatges
d’una durada superior a un mes, cal comunicar-ne la
realització a l’asseguradora.
L'assegurança les pràctiques que es duen a terme amb els
equipaments dels bussos clàssics.

http://www.fecdas.cat
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Què és la Llicència federativa?
- És la teva identificació a l’hora de practicar qualsevol esport acollit
a la FECDAS.
- És la teva assegurança obligatòria (Decret 54/2000). Cobreix els
accidents soferts a qualsevol indret del món tant pel que fa a la
cobertura mèdica com a la responsabilitat civil en la pràctica de
l'apnea, l’escafandrisme i el busseig clàssic. Té un límit de 2.404.048
€. La llicència federativa exclou la responsabilitat civil en els EEUU i el
Canadà.
- És el teu permís d'armes obligatori per a la pràctica de la pesca
submarina (BOE 55/93).
- És el teu passaport a l'hora de prendre part en competicions
federatives.
- És la via d'accés a descomptes en serveis.
Quina titulació cal per obtenir la Llicència federativa?
- La llicència la pot obtenir qualsevol persona que estigui titulada en
alguna de les modalitats esportives acollides a la Federació.
Com pots aconseguir-la?
- Mitjançant qualsevol dels més de 140 clubs esportius i centres
associats que formen la Federació Catalana d’Activitats
Subaquàtiques ( Clubs FECDAS ).
Els dos fulls següents acullen els detalls de les prestacions:
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PRESTACIONS
Assistència medico-quirúrgica

Il·limitada

Assistència farmacèutica en
règim hospitalari.

Il·limitada

Assistència en règim hospitalari
concertat, en despeses de
pròtesis i material de
osteosíntesis

Il·limitada

Rehabilitació

Il·limitada

Assistència mèdica, quirúrgica i
farmacèutica en accidents
produïts a l’estranger

12.000€

Indemnitzacions per pèrdues
anatòmiques i/o funcionals.

Segons
barem

Indemnització en cas de
invalidesa permanent fins a

20.000€

Per rescat, trasllat i/o
repatriació (amb presentació
prèvia de les factures i el rebuts
corresponents)

6.000€
Espanya
12.000€
estranger

Auxili a la defunció
-Com a conseqüència directa de
l’accident esportiu
-En casos de menors de 14 anys
en concepte de despeses per
sepeli
- En la pràctica esportiva sense
causa directa del accident
esportiu
-Despeses originades en
odonto-estomatologia. Fins a

12.000€

3.000€
2.000€
800€

Despeses originades
per l’adquisició de
material ortopèdic
Despeses de trasllat o
evacuació des del lloc
de l’accident fins a
l’hospital més proper
Assistència mèdica en
el centres concertats
en totes les províncies
de territori estatal
Lliure elecció de
centres concertats a
tota Espanya
Ressonància
magnètica nuclear
(amb autorització
prèvia)
Tractament en càmera
hiperbàrica
Límit temporal de
prestacions (fins a 18
mesos a partir de la
data del accident)
Accident in itinere en
vehicle privat

100%

Il·limitada

Inclosa

Inclosa

Inclosa
Inclosa
Inclòs

Inclòs

Per allotjament d’un
100€ / dia
familiar en cas
Màxim 1.200€
d'accident a Espanya
Per allotjament d’un
familiar en cas
170€ / dia
d'accident a
Màxim 1.700€
l’estranger
Despeses d’un familiar
en cas de accident
Fins a 800€
esportiu al estranger
Cobertura
internacional els
Inclosa
primers 30 dies
Bateigs de mar (*)
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Inclosa
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(*) Prestacions per als bateigs de mar i en piscina (Aquesta
prestació la inclou només la llicència de tècnic)
Assistència
medico-quirúrgica
de
primera 1.000€
urgència. Fins a
Defunció per conseqüència directa de l’accident 3.000€
esportiu
Pèrdues anatòmiques i/o funcionals (segons 6.010€
barem). Fins a
Despeses d’ambulància (primer trasllat)
600€
Assegurances temporals per a 1 dia (Resum de les prestacions)
Assistència medico-quirúrgica

3.000€

Assistència farmacèutica en regim hospitalari

3.000€

Assistència en regim hospitalari concertat, despeses de
pròtesis i material de osteosíntesis

3.000€

Rehabilitació

Il·limitada

Ressonància magnètica nuclear

Exclosa

Assistència mèdica, quirúrgica i farmacèutica en accidents
produïts a l’estranger

Exclosa

Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques i/o funcionals

Segons
barem

Indemnització en cas de invalidesa permanent fins a

20.000€

Despeses originades per l’adquisició de material ortopèdic

100%

Despeses de trasllat o evacuació des del lloc del accident fins
a l’hospital més proper

600€

Auxili a la defunció
Com a conseqüència directa de l’accident esportiu
En cas de menors de 14 anys en concepte de despeses per
sepeli
En la pràctica esportiva sense conseqüència directa de
l’accident esportiu
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6.010,12 €
2.255 €
1.875 €

