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ANEXE CLAUSULA 819 G: ASSEGURANÇA PER ESPORTISTES
AGRUPACIONS ESPORTIVES I CLUBS.

RESPONSABILITAT CIVIL
GARANTIES:
1. Les conseqüències econòmiques de la vostra responsabilitat civil en
cas de danys materials, corporals i immaterials consecutius a un
dany corporal o material garantit causat a tercers, i derivades de l’
activitat de l’associació esportiva o del club declarat a les condicions
particulars del contracte.
2. Queden coberts per la garantia, els danys causats pels immobles, pel
material o instal·lacions utilitzades per realitzar les activitats
esportives.
3. Les persones assegurades per aquesta garantia son:
- l’agrupació esportiva, els seus dirigents estatutaris, els seus
membres, llicenciats i practicants,
- durant l’activitat, els assalariats de l’associació esportiva i auxiliars
de tot tipus.
4. Es garanteix també:
- els danys causats en el transcurs de competicions organitzades pel
Club per l’exercici de l’activitat declarada i competicions oficials,
amb exclusió de tota manifestació de vehicles terrestres amb motor.
- els danys causats durant els entrenaments.
- els danys causats als membres de l’agrupació esportiva.
Per l’aplicació de la present garantia de responsabilitat civil, es
precisa que els llicenciats i practicants son considerats com a tercers
entre ells.
Es garanteixen els danys causats als esportistes com els danys
causats per ells mateixos, únicament durant els entrenaments o
competicions, en els camps o instal·lacions posats a disposició del
club.
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INDIVIDUAL ACCIDENT
GARANTIES:
1. Per extensió des les disposicions generals del contracte i conforme a
les disposicions particulars, podem garantir per a cada persona
assegurada, el pagament d’unes indemnitzacions que s’enumeren
seguidament en cas d’accident esdevingut a la dita persona quan es
trobi en les instal·lacions esportives o en un altre lloc duran els
entrenaments, competicions, sota el control o vigilància de
l’associació, durant el trajecte del domicili fins al lloc de
l’entrenament.
Per l’aplicació de la present garantia, s’entén per assegurat, tota
persona de l’associació declarada a les disposicions particulars i
per accident, s’entén tot danys corporal no intencionat per part de
l’assegurat i provinent d’una acció sobtada d’una causa exterior.
2. Aquesta garantia pot comportar:
-

el pagament d’un capital en cas de Defunció;
el pagament d’un capital en cas d’invalidesa permanent (total o
parcial);
el reemborsament de les despeses mèdiques no preses en càrrec
pel sistema social (CASS)
el reemborsament de despeses de recerca, socors i transport.

