Pòlissa d’accidents activitats extraescolars
activitats esportives

i complement per

La FaPaC posa a la vostra disposició pòlisses col·lectives d’accidents per activitats
extraescolars. Són d’adhesió voluntària per les activitats extraescolars o de lleure ordinàries, i
d’adhesió obligatòria per les activitats físiques i esportives:
Què

Qui
Quant

L’assegurança accidents indemnitza les conseqüències dels accidents que puguin
patir les persones assegurades en el marc de les activitats que organitza l’AMPA
(assistència mèdica, tractaments de rehabilitació, invalidesa o mort).
Podran ser assegurades: infants i joves participants de les activitats i persones
adultes sòcies, participants o voluntàries declarades nominalment a les pòlisses.
Les cobertures contractades amplien les exigides per les diferents normatives
d’aplicació:
 Mort: 6.000 € (despeses de sepeli en cas de menors de 14 anys)
 Invalidesa: 12.000 €
 Assistència mèdica: il·limitada
 Despeses odontològiques: 750 €
 Despeses òptiques i auditives: 1.000 €
 Despeses ortopèdiques: 1.200 €
 Cirurgia plàstica reparadora: 1.800 €
L’ampliació per activitat esportiva inclou les garanties prescrites per la Llei de
l’esport i la normativa que la desenvolupa:

 Mort: 12.000 € (despeses de sepeli en cas de menors de 14 anys)
 Invalidesa permanent per barem: 20.000 €
 Assistència sanitària: il·limitada
 Assistència sanitària (lliure elecció): 1.200 €
 Adquisició material ortopèdic: 70% preu de venda
 Despeses odontològiques: 500 €
 Despeses per material d’osteosíntesis: 500 €
On
És de cobertura a tot el món. Les despeses d’atenció mèdica fora de l’estat espanyol
es limiten a 12.000 €.
Quan
Les pòlisses d’accidents són anuals i la renovació de les adhesions es pot sol·licitar a
partir de l’1 de setembre de cada curs escolar.
Com
L’adhesió de les AMPA federades s’ha de gestionar a partir de l’1 de setembre de
cada curs, facilitant el llistat de persones assegurades a través d’aquest enllaç
identificant la vostra AMPA amb el CIF de l’associació.
Perquè Algunes normatives prescriuen la contractació de pòlisses d’accidents i en particular:
DECRET 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d'educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys.
REIAL DECRET 849/1993, de 4 de Juny, pel qual es determinen les prestacions
mínimes a cobrir de l'assegurança obligatòria d’esportistes.

