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CONDICIONAT PARTICULAR
Assegurador

MULTISEGUR Societat Anónima d’ Assegurances
Domicili social Bxda.del Moli 14 Bxos Ad500 Andorra la Vella –Principat d’ AndorraTf. + (376) 808 808 Mail multisegur@multisegur.com URL www.multisegur.com

Prenedor de l’ assegurança FEDERACIO ANDORRANA MUNTANYISME
Passaport:
Assegurat

Adreça: C/Narciso Yepes s/N
Ordino (AD300) Principat d’Andorra

Segons relació

Mediador
Multisegur Assegurances Andorra la Vella (AD500)
Oficina emissora Oficina principal Multisegur Bxda. del Moli, 14 Bxos Andorra la Vella (AD500) Ppat d’ Andorra
Durada de la pòlissa Anual Renovable
Forma de pagament / Domicili de pagament
Efecte: Des de les 0:00 hores de l'01 de desembre de 2016
Fins a les 0:00 hores de l'01 de desembre de 2017
Detall del primer rebut de prima
Assegurats
Modalitat
Activitat

Període de 01/12/2016 a 01/12/2017 ambdós inclosos

Pagament anual

Les persones afiliades a la F.A.M. segons relació nominal
Extra professional – Indemnitzar els accidents que pugui patir l’ assegurat en la seva jornada extraprofessional.
Totes les relacionades amb els esports de muntanya

Garanties i capitals assegurats:
Àmbit nacional
Mort
Invalidesa permanent
Assistència mèdica – en conveniRescat de muntanya / Repatriació

6.000 €
6.000 €
Complement CASS límit 6.000 €
Reemborsament límit màxim 10.000 €

Àmbit europeu
Mort
Invalidesa permanent
Assistència mèdica – en convenilliure elecció
Rescat de muntanya / Repatriació

6.000 €
6.000 €
Complement CASS límit 6.000 €
Límit màxim 1.500 €
Reemborsament límit màxim 10.000 €

Àmbit mundial
Mort
Invalidesa permanent
Assistència mèdica – en convenilliure elecció
Rescat de muntanya / Repatriació

6.000 €
6.000 €
Complement CASS límit 6.000 €
Límit màxim 3.000 €
Reemborsament límit màxim 10.000 €

El Prenedor rep les Condicions Generals i Particulars, així com les Especials o Específiques si les hagués, que en conjunt
constitueixen el present contracte i no tenen validesa ni efecte per separat i accepta expressament les clàusules limitaries
dels seus drets i les de l’Assegurat que figuren ressaltades en les Condicions Generals i Particulars. I en prova de
conformitat amb els seus continguts, subscriuen el present document el Prenedor de l’Assegurança i la legal representació
de l’Entitat.
Lloc i data d’emissió, Andorra La Vella a 01/12/2016
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CONDICIONAT PARTICULAR

Exclusió d’ ús de ciclomotors i motos
D’ Acord amb l’ establert en les condicions del contracte, es fa constar de manera expressa que s’ exclouen els accidents
a conseqüència de l’ utilització com a conductor de tota classe de motocicletes , ciclomotors i enginys diversos o
propulsats per motor d’ explosió i/o elèctrics.

D’ acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades, les vostres dades seran
incorporades a la nostra base de dades, la qual és responsable Multisegur Assegurances SA, i autoritza al
responsable del fitxer pel tractament de les mateixes amb la finalitat de gestionar-les adequadament. Podeu
exercir els drets d’ accés, rectificació, oposició i supressió mitjançant un escrit adreçat a Multisegur
Assegurances SA: Baixada del Moli, 14 Baixos. Andorra la Vella –Principat d’ Andorra.

El Prenedor rep les Condicions Generals i Particulars, així com les Especials o Específiques si les hagués, que en conjunt
constitueixen el present contracte i no tenen validesa ni efecte per separat i accepta expressament les clàusules limitaries
dels seus drets i les de l’Assegurat que figuren ressaltades en les Condicions Generals i Particulars. I en prova de
conformitat amb els seus continguts, subscriuen el present document el Prenedor de l’Assegurança i la legal representació
de l’Entitat.
Lloc i data d’emissió, Andorra La Vella a 01/12/2016

