L’oferta més segura
per a l’esquiador
Al RACC volem que gaudeixis de la
neu sense preocupar-te per res.
Característiques de RACC Slalom: Assegurança de Temporada
Cobertures

Límits

Despeses de recerca a la muntanya.

Fins a 3.005,06 € per sinistre. Franquícia de 120,20 €.

Despeses de trineu o ambulància.

Fins a 480,81 €.

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques,
d’hospitalització i de pròtesis inherents a la lesió per accident.

A Espanya i Andorra: 6.000 €. A l’estranger: 6.000 €.
Despeses de pròtesis fins a 240,40 €.

Despeses de convalescència.

4 nits x 90,15 €/nit.

Trencament d’esquís o fixacions dins del recinte de la pista d’esquí.

Franquícia 20%. Reducció per any 20% (exclosa per a no socis).

Lloguer d’esquís.

Fins a 8 dies consecutius en cas de trencament accidental
dels propis.

Classes d'esquí no gaudides en cas d'accident.

Fins a 180 € (exclòs a no socis).

Devolució de forfet no gaudit en cas d'accident.

Fins a 180 € (per a no socis fins a 120 €).

Enviament de missatges urgents.

Il·limitat.

Enviament d’un conductor professional.

Il·limitat.

Trasllat o repatriació sanitària de l’accidentat.

Il·limitat.

Presència d’un familiar amb l’assegurat hospitalitzat.

Desplaçament d’anada i tornada: 100% de les despeses.
Estada: 4 nits x 90,15 €/nit.

Trasllat o repatriació d’acompanyants assegurats.

Il·limitat.

Trasllat o repatriació de l’assegurat mort.

Il·limitat.

Accidents corporals.

Mort per accident: 12.020,24 €. Invalidesa permanent completa
per accident: 12.020,24 €.

Responsabilitat civil.

Danys a tercers fins a 30.050,60 €. Franquícia de 90,15 €.

Les garanties s’apliquen dins del recinte de les estacions d’esquí d’Europa.

Servei d’Assegurances
Neu

L’oferta més segura
per a l’esquiador
Al RACC volem que gaudeixis de la
neu sense preocupar-te per res.
Cobertures de les modalitats
Snow 5, Snow 3 i Snow 1
Cobertures

Límits

Rescat a la pista.

Fins a 480,81 €.

Despeses mèdiques d’urgència cobertes.

Fins a 6.000 € a Espanya i fins a 3.005 € a l’estranger.
Despeses de pròtesis fins a 240 €.

Trasllat sanitari d’urgència.

Il·limitat.

Repatriació en cas d’accident.

Il·limitat.

Enviament de missatges urgents.

Il·limitat.

Responsabilitat civil.

Fins a 6.010,12 €. Franquícia de 90,15 €.

Les garanties s’apliquen dins del recinte de les estacions d’esquí d’Europa.

Servei d’Assegurances
Neu

