CONDICIONS GENERALS DE CONSULTA PER L’USUARI
ASSEGURANÇA D’ASISTENCIA PER ESQUIADORS

(Aquest document és de caràcter informatiu i sense valor contractual)

1.

NORMES BÀSIQUES QUE REGULEN L’ASSEGURANÇA
ARTICLE 6è – INICI I DURADA DEL CONTRATE. PAGAMENT DE LA PRIMA

ARTICLE 1er - OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

a)

El contracte entrarà en vigor en la data indicada en el Pacte dotzè del present
contracte.

1.

Assegurança d’Assistència en viatge

L’Assegurador prestarà el servei o serveis i farà efectiu el pagament de les
indemnitzacions que estiguin pactades en la pòlissa quan l’Assegurat pateixi un

fet o accident emparat per aquesta i això succeeixi durant i com a conseqüència

b)

de contracte d’assegurança, una vegada signat el contracte.
c)

l’estació d’esquí; queda exclosa la pràctica d’aquests esports fora de les pistes

contra.
e)

2.

Assegurança Complementària d’Accidents

L’Assegurador pel present contracte, i dins dels límits, terminis i condicions que

s’hi estipulen, s’obliga a satisfer al Beneficiari les indemnitzacions que
s’indiquen en la descripció de garanties, en cas d’accident patit per l’Assegurat,
durant un desplaçament cobert per aquesta assegurança.

pagui la prima.
El contracte mantindrà la seva vigència pel període de temps especificat en el
Certificat d’adhesió.

ARTICLE 7è - SINISTRES I PRESTACIONS PER A ASSISTÈNCIA: OBLIGACIONS,
DEURES Y FACULTATS DEL PRENEDOR I ASSEGURAT
1. Obligacions, deures i facultats del Prenedor i de l’ Assegurat
a)

3.

comunicació haurà de realitzar-se dins del termini màxim de set dies a

L’Assegurador pel present contracte, i dins dels límits, terminis i condicions que

comptar des del sinistre, als efectes previstos en l’article 16 de la Llei

s’hi estipulen, s’obliga al pagament de les indemnitzacions derivades de la
qualitat d’afeccionat de l’esquí alpí, en qualsevol de les seves modalitats, fins i

b)

La posada a disposició del Prenedor de l’Assegurança i Assegurats d’una
organització nacional i internacional d’assistència en viatge, en condicions de

d)

retornar aquest reembossament a l’Assegurador.

telèfon, tot detallant l’abast de la malaltia o lesions per accident. Aquestes
prestacions es faran amb l’acord previ del metge que atén l’Assegurat amb
l’equip mèdic de l’Assegurador.

temporada d’esquí.

ARTICULE 5è - RIECOS COBERTS
Assegurança d’ Assistència en Viatge

En cas que un Assegurat necessiti qualsevol prestació de caràcter mèdic o
de trasllat o repatriació sanitària l’haurà de sol·licitar a l’Assegurador per

Assegurança individual d’un mínim d’una jornada d’esquí i un màxim de

Les garantíes s’aplicaran dins del recinte de l’estació d’esquí de Boí Taüll.

Amb relació a les despeses de transport o repatriació, i en cas que
possessió no consumida (d’avió, tren, vaixell…), l’Assegurat haurà de

ARTICLE 3er - DURACIÓ DE L’ASSEGURANÇA

ARTICLE 4t - ÀMBITO GEOGRÀFIC

fins al total del cost dels serveis prestats o indemnitzats.

l’Assegurat tingués dret al reembossament per la part del bitllet en la seva

e)

de l’horari d’obertura de l’ estació d’esquí.

Facilitar la subrogació a favor de l’Assegurador en els drets i accions que
corresponguin a l’Assegurat pels fets que n’hagin motivat la intervenció i

objecte de l’assegurança.

l’assegurança i fins al tancament de pistes de l’últim dia contractat. Sempre dins

Alleugerir les conseqüències de l’accident amb l’ús dels mitjans al seu
d’octubre, del contracte d’assegurança.

c)

prestar, en els terminis més breus possibles i amb la millor qualitat, les garanties

Cobreix a una sola persona física des de la data d’efecte i hora de contractació de

50/1980, de 8 d’octubre, del contracte d’assegurança.

abast, amb els efectes previstos en l’article 17 de la Llei 50/1980, de 8

tot el snowboard.
ARTICLE 2n - INTERÈS ASSEGURAT

En cas de força major o impossibilitat material demostrada per posar-se
en comunicació amb l’Assegurador en el moment del sinistre, l’esmentada

Assegurança Copmplementària de Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil privada de l’esquiador, durant la pràctica esportiva, en

Si el contracte no hagués estat resolt o extingit segons el paràgraf anterior,
la cobertura torna a prendre efecte a les 24 hores del dia en què el Prenedor

L’Assegurat quedarà cobert per les garanties del present contracte quan
desplaçaments inferiors a set dies cada vegada

Si la prima no hagués estat pagada abans que es produís el sinistre,
l’Assegurador quedarà alliberat de la seva obligació, llevat de pacte en

i zones tancades de l’estació.
practiqui qualsevol dels esports esmentats abans, sempre que realitzi

Si no s’hagués pagat per culpa del Prenedor, l’Assegurador té dret a resoldre
el contracte o a exigir el pagament en via executiva amb base en la pòlissa.

d)

directa de la pràctica, en qualitat d’afeccionat, de l’esquí alpí, esquí de fons,
esquí artístic, salt d’esquí o snowboard, sempre que ho faci dins del recinte de

La prima serà exigible, segons l’article 14 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre,

2.

TRAMITS GENERALES

Independentment de les disposicions específiques de cada garantia referents a la
seva prestació, s’estableix amb caràcter general que, per a la tramitació de
qualsevol sinistre cobert per aquestes condicions generals, s’haurà de fer servir el
número de telèfon que consta en la documentació facilitada a l’Assegurat.
Per tal d’aconseguir una rapidesa i eficàcia més grans en l’assistència a
l’Assegurat, aquest haurà de preparar abans de comunicar-se telefònicament amb
la Central d’Alarmes les dades següents:
*

Nom de l’Assegurat i del subscriptor de la pòlissa

inherents a la lesió per accident.

*

Número de la pòlissa o forfet

*

Lloc on es troba

3.

Repatriació del Assegurat difunt.

*

Tipus d’assistència que necessita

4.

Reembossament del forfet no utilitzat en cas d’accident amb

1.
2.

Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització
Trasllat o repatriació sanitària urgent de l’accidentat.

repatriació sanitària.
5.

Enviament de missatges urgents.

6.

Atenció mèdica.

Assegurança Complementària d’Accidents: Mort i Invalidesa.
Assegurança de Responsabilitat civil.
Cobertura de Riscos Extraordinaris

Una vegada rebuda la trucada d’urgència, l’Assegurador posarà, tot seguit, en
funcionament els mecanismes adequats per poder, a través de la seva
organització, assistir directament a l’Assegurat allà on es trobi. L’Assegurador no
serà responsable dels retards o incompliments que es deguin a causes de força
major o a les especials característiques administratives o polítiques del país.

En qualsevol cas, l’Assegurador ha de ser, com a condició indispensable,
immediatament avisat del contratemps que s’hagi produït i les prestacions de
caràcter mèdic i de transport sanitari han d’efectuar-se amb l’acord previ del
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metge del centre hospitalari que assisteixi a l’Assegurat amb l’equip mèdic de
l’Assegurador.

1.2

ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA D’ACCIDENTS

3.

pagament de les indemnitzacions derivades dels Accidents, amb resultat de mort

L’Assegurador garanteix en les condicions establertes en la present pòlissa el

TRAMITS DE REEMBORSAMENT DEL FORFEIT

o invalidesa permanent complerta de l’Assegurat, ocorreguts durant la pràctica
Per fer efectiu aquest reemborsament haurà de ser sol·licitat directament per l’

esportiva, en qualitat d’aficionat, de l’esquí alpí, en qualsevol de les seves

Asssegurat mitjançant carta adreçada a “GACM SEGUROS GENERALES, CIA DE

modalitats, fins i tot el snowboard, dins del domini esquiable i dins de les zones

SEGUROS Y REASEGUROS S.A. DEP. RAMOS TÉCNICOS - A/A RAQUEL SANCHEZ

acotades de l’estació, així com quan aquesta activitat es realitzi durant les dates i

adjuntant el forfeit e indicant les dades del sinistre (lloc, data i hora).

l’Assegurat o Beneficiari amb la quantitat de 3.000,00 € en cas de mort i 6.000,00

En caso d’haver lliurat el forfeit al centre mèdico en el moment de l’ assistència,

€ en cas d’invalidesa permanent complerta de l’Assegurat.

caldrà indicar-hi al centre.

Per a les persones menors de 14 anys, l’import a pagar en cas de mort es limita

Ctra Rubí 72-74 Edificio Horizon. 08174 Sant Cugat del Vallés.Barcelona,

en els llocs als que dona cobertura aquesta pòlissa. L’Assegurador indemnitzarà a

únicament i exclusiva al reembossament de les despeses del sepeli fins a un
màxim de 3.000,00 €.

1.

GARANTIES CUBERTES

Els danys coberts per aquesta pòlissa seran exclusivament els ocorreguts durant

1.1

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

el període de vigència de la mateixa i reclamats fins a un màxim de 12 mesos
després de la cancel·lació de la mateixa. Transcorregut aquest termini la
companyia queda alliberada d’atendre cap sinistre, qualsevol que sigui la data en
1.1.1

Despeses

mèdiques,

quirúrgiques,

farmacèutiques

i

d’hospitalització inherents a la lesió per accident

que va ocorre el mateix.
Aquesta indemnització tindrà efecte:
-

En cas de mort dins dels 12 mesos següents a comptar des de la data de

Si a conseqüència d’un accident produït en les pistes d’esquí cobert per la pòlissa,

l’accident, estigui o no la pòlissa en vigor; o en un moment posterior a

l’Assegurat necessita assistència sanitària urgent in situ, aquesta serà sol·licitada

aquest límit sempre que el Beneficiari pugui demostrar la relació de causa

a l’Assegurador, el qual es farà càrrec de:
a) Les despeses i honoraris mèdics i quirúrgics

i efecte entre l’accident i la mort.
-

En cas d’invalidesa permanent comprovada i fixada dins del termini d’un

b) El cost dels medicaments prescrits pel metge.

any a comptar des de la data de l’accident. Després del pagament d’una

c) Les despeses d’hospitalització

indemnització per invalidesa permanent no serà procedent cap altra

L’import assegurat pel conjunt d’aquestes cobertures puja a 6.000,00 €.

indemnització encara que, posteriorment, es produís la mort de

L’Assegurador únicament es farà càrrec de les despeses d’assistència sanitària

l’Assegurat com a conseqüència del mateix sinistre.

urgent ocasionades en el lloc de l’accident i en el centre assistencial més pròxim
al qual hagi estat traslladat urgentment l’Assegurat. Una vegada traslladat

Criteris per l’avluació del grau d’ invalidesa

l’Assegurat al seu domicili o al centre hospitalari més proper a aquest,

Si les parts es posessin d’acord sobre l’import i la forma de la indemnització,

a partir d’aquest trasllat.

El grau definitiu d’invalidesa serà determinat pels Serveis Mèdics de l’Assegurador

En cap cas, llevat de força major, l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat els

a la revisió dels quals s’haurà de sotmetre l’Assegurat. En cas de discrepància, les

pagaments que aquest hagi realitzat si prèviament no ha rebut la conformitat de

parts se sotmetran a la decisió dels perits mèdics, segons el que es disposa en

l’equip mèdic de l’Assegurador.

l’article 38 de la Llei 50/80, de contracte d’assegurança.

1.1.2

Pagament de la indemnizació

l’Assegurador no es farà càrrec de les despeses d’assistència sanitària produïdes

Trasllat o repatriació sanitària urgent de l’accidentat

l’Assegurador haurà de pagar l’import convingut.

El pagament de la indemnització s’efectuarà dins dels vint dies següents a la data
En cas que algun dels Assegurats hagi patit lesions durant la pràctica de l’esquí, i

de l’acord amistós de les parts. Si abans d’aquest termini, l’Assegurador no ha fet

segons la urgència o gravetat del cas, d’acord amb els criteris del metge de

cap pagament, l’Assegurat no podrà reclamar interessos per aquest període.

l’Assegurador i del metge que el tracti, l’Assegurador organitzarà i es farà càrrec

El pagament de la indemnització que correspongui en cas d’invalidesa permanent

del transport de l’Assegurat lesionat fins al seu domicili o fins al centre hospitalari

se satisfarà d’acord amb el barem establert per la companyia.

posteriorment és necessari el trasllat al seu domicili, l’Assegurador també se’n farà

l’Assegurat o els Beneficiaris hauran de remetre a l’Assegurador els documents

càrrec.

justificatius que s’indiquen a continuació, segons correspongui:

adequat més proper al seu domicili, segons correspongui. En aquest últim cas, si

Per poder sol·licitar el pagament en cas de defunció o invalidesa permanent,

En qualsevol d’aquests casos, i en funció del grau d’urgència, lloc geogràfic i dels
mitjans de transport locals, l’Assegurador organitzarà i/o es farà càrrec del

Defunció.



transport de l’Assegurat accidentat en helicòpter; caldrà la conformitat de l’equip



d’Alarmes.



Certificat de defunció lliurat pel Registre Civil.

En cas que es necessités l’helicòpter per realitzar un transport secundari, és a dir,



En cas que a causa de l’accident sofert per l’Assegurat s’haguessin iniciat

mèdic de l’Assegurador, a través de la corresponent trucada a la seva Central

les causes i circumstàncies de la mort.

entre dos centres mèdics, caldrà també la conformitat de l’equip mèdic de

actuacions judicials, se n’haurà de facilitar còpia o, com a mínim, de

l’Assegurador, a través de la corresponent trucada a la seva Central d’Alarmes.

l’atestat que hagin instruït els agents de l’Ordre públic.


1.1.3

Trasllat o repatriaició de l’Assegurat difunt

el cas de no existir testament, caldrà la declaració judicial dels hereus

l’Assegurador repatriarà el seu cos fins al lloc de la seva inhumació a Espanya.

legals de l’Assegurat.


Documents (certificat de matrimoni, llibre de família, certificat de

Reembossament del forfet no utilitzat en cas d’accident amb

naixement dels fills, etc.) que acreditin la personalitat i relació familiar de

repatriació sanitària urgent

la persona o persones que hagin de percebre la prestació convinguda per

En cas que l’Assegurat pateixi lesions durant la pràctica de l’esquí i hagi de ser

al cas de Mort de l’Assegurat.

repatriat segons s’estableix en el punt 1.1.2, i aquest fet li impedeixi continuar la



seva pràctica de l’esquí, durant la resta dels dies de validesa del forfet,

Còpia de la liquidació parcial a compte o de l’autoliquidació de l’Impost
sobre Successions i Donacions, amb nota estampada acreditativa de

l’Assegurador abonarà a l’Assegurat l’import dels dies encara no consumits, amb

l’ingrés efectuat o, si s’escau, de l’exempció o no subjecció al tribut.

un límit màxim de 150,00 € per assegurat.
1.1.5

Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat, i si hi hagués

testament còpia d’aquest, o de l’últim en el cas que n’hi hagués varis. En

En cas de defunció de l’Assegurat per un accident durant la pràctica de l’esquí,

1.1.4

Certificat del metge que hagi assistit l’Assegurat, en el qual es detallaran



Per a les persones menors de 14 anys, l’import a pagar corresponent al
reembossament de les despeses de sepeli, es determinarà mitjançant la

Transmissió de missatges urgents

presentació dels originals dels comprovants de pagament d’aquestes

L’Assegurador s’encarregarà de transmetre al seu destinatari els missatges

despeses.

urgents que l’Assegurat vulgui enviar
Invalidesa Permanent


1.1.6

Atenció Mèdica



En cas de malaltia sobtada o lesions greus d’algun dels Assegurats, l’Assegurador
facilitarà assessorament mèdic per decidir, en combinació amb el metge
intervinent, el millor tractament a seguir, així com el mitjà més idoni de trasllat del

Certificat mèdic on s’especifiqui l’inici, les causes, naturalesa i
conseqüències de la invalidesa i el grau d’aquesta, resultant de l’accident.



En tot cas, les indemnitzacions i costos als quals doni lloc la present
assegurança seran satisfetes en euros i a Espanya.

ferit o malalt, si fos necessari.
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1.3

ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL

1.3.2

Direcció jurídica front a reclamacions de tercers

L’Assegurador s’obliga a cobrir el risc del naixement a càrrec de l’assegurat d’una

Excepte que hi hagi pacte en contrari, l’Assegurador assumirà la direcció jurídica

involuntària, derivats dels fets previstos en el present condicionat, de les

objecte una reclamació de danys i perjudicis derivats de fets coberts per aquesta

conseqüències del mateix sigui civilment responsable conforme a dret dins dels

pòlissa. Seran a càrrec de l’Assegurador les despeses que hi hagi amb aquest

límits i terminis estipulats en el present condicionat.

motiu.

L’Assegurador garanteix el pagament, fins al límit de 6.010,12 €, de les

L’assegurador està facultat per:

obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers de forma

en tots aquells procediments civils que siguin contra l’Assegurat i que tinguin per

indemnitzacions derivades de la Responsabilitat Civil Extracontractual de



l’Assegurat, d’acord amb allò establert en els articles 1902 i successius del Codi
Civil,

com

a

conseqüència

dels

danys

personals

i

materials

Per designar advocats i procuradors que portin la defensa i la representació

de l’assegurat en aquests procediments, obligant-se aquest a col·laborar

causats

en ordre a la direcció jurídica assumida per aquell.

involuntàriament a tercers per fets que derivin de la pràctica, en qualitat



Per presenta, si escau, els recursos contra les resolucions judicials. Si

d’afeccionat, de l’esquí alpí en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot el

l’assegurador estima improcedent la interposició de recursos contra una

snowboard, i que es realitzin dins dels recintes degudament homologats per a la

sentència, ho comunicarà a l’assegurat, que quedarà en llibertat per fer-

pràctica esportiva, així com quan aquesta activitat es faci durant les dates i llocs

ho. En aquest supòsit, les despeses originades per aquest recurs seran a

als quals dóna cobertura i dret el certificat d’adhesió i les condiciones generals

càrrec de l’assegurat, si no prospera i a càrrec de l’assegurador en cas

presents.

contrari
La defensa jurídica de l’assegurat en les causes criminals serà facultat potestativa

Dins dels límits fixats en la pòlissa seran a càrrec de l’Assegurador:


de l’assegurador. Queda exceptuat del que s’ha estipulat en els apartats anteriors

El pagament al perjudicat o als seus successors en els seus drets de les

el supòsit en que qui reclami estigui també assegurat amb el mateix Assegurador

indemnitzacions que poguessin estar originades en la responsabilitat civil

o quan hi hagi algun altre possible conflicte d’interessos entre l’assegurador i

de l’Assegurat. En tot cas els primers 90,15 € són a càrrec de l’assegurat.


l’assegurat en el procediment.

El pagament, en el seu cas, de les costes i despeses judicials inherents al
sinistre. En el supòsit que, d’acord amb el que preveu la pòlissa, la
indemnització que hagi de satisfer l’Assegurador sigui inferior a la que

2.

EXCLUSIONS GENERALS

resulti del veritable abast de la responsabilitat civil de l’Assegurat, les
costes i despeses judicial s’abonaran, per un i altre en la proporció que

2.1

La constitució de les fiances judicials exigides a l’Assegurat per garantir la

els riscos següents:

seva responsabilitat civil.

a)

resulti entre una i altre quantitat.



Exclusions Generals de l’assegurança d’Assistència

Quedan exclosos de l’ Assistència a les persones durant la pràctica de l’esquí,
Les garanties i prestacions que no hagin estat sol·licitades a

En cap cas seran a càrrec de l’assegurador les multes o sancions de

l’Assegurador, prèviament per telèfon i que no hagin estat acordades

qualsevol

amb ell, llevat de cas de força major o d’impossibilitat material

mena

que

s’imposin

a

l’assegurat

per

les

autoritats

administratives o judicials, ni de les conseqüències que es derivin del seu
impagament.

b)

demostrada.

Els sinistres que siguin de la naturalesa que siguin, ocorreguts fora de
la pista habilitada i delimitada com a tal per a la pràctica de l’esquí en

La defensa personal és coberta a través dels advocats i procuradors designats per

les serves diverses modalitats o aquells accidents ocorreguts dins de la

la companyia, la constitució de les finances per a la llibertat provisional i/o per a

pista habilitada i delimitada com a tal per a la pràctica de l’esquí, que en

garantia de les responsabilitats pecuniàries, així com les despeses judicials que,
sense constituir sanció, es produeixin en els procediments criminals a
conseqüència de sinistres inclosos en aquesta assegurança.

el moment del sinistre estigués tancada per qualsevol motiu.
c)

Els danys coberts per aquesta pòlissa seran exclusivament els esdevinguts durant

participació en el Trofeu ACEM no s’aplicarà la present exclusió.
d)

termini, la companyia queda alliberada de l’obligació d’atendre cap sinistre, sigui
quina sigui la data d’ocurrència d’aquest.

A efectes de la present pòlissa, es considerarà com un sol sinistre el conjunt de les

oficials o privades, així com en els entrenaments, proves i apostes, la

participació en excursions i travesses organitzades. En cas de la

el període de vigència d’aquesta i reclamats fins a un màxim de 12 mesos després
de la cancel·lació de l’esmentada pòlissa. Una vegada transcorregut aquest

Els accidents esdevinguts en la pràctica de competicions esportives,

Les persones que desenvolupin la seva activitat professional en l’estació
d’esquí, encara que sigui a temps parcial.

e)

Els danys soferts o causats durant la pràctica d’un esport no cobert en
aquestes condicions, especialment aquells que impliquin l’ús d’una

reclamacions per un o diferents danys, originats per una mateixa o igual causa, o

màquina (aèria o terrestre) amb o sense motor, l’ús de motos de neu,

per productes que pateixin els mateixos efectes. Es considerarà com a data

paracaigudisme, ala de pendent, vol en ala delta, ULM, així com

d’ocurrència del sinistre el moment en què es va produir el primer dels danys.

alpinisme d’alta muntanya, descens d’aigües braves, heliesquí, hidrobob
i hidrotrineu.

1.3.1

Negociacions Transaccionls

Correspon a l’Assegurador portar la direcció de totes les gestions relacionades

f)

Els danys soferts o causats per dol o per actes notòriament perillosos o

g)

Els esdeveniments ocasionats per fenòmens de la naturalesa, com ara

temeraris de l’Assegurat o de les persones que viatgin amb ell.

amb el sinistre, per tant queda plenament autoritzat pel Prenedor de l’assegurança

terratrèmols, sismes submarins, inundacions, erupcions volcàniques,

i l’assegurat per, en el seu nom, iniciar amb els eventuals perjudicats o els seus

tempestes ciclòniques, caiguda de cossos siderals i aquells que es

successors en els drets, les negociacions que estimi pertinents dirigides a la
solució amistosa de la controvèrsia obligant-se aquells a donar a l’assegurador la
seva col·laboració que amb aquesta finalitat sol·liciti.

puguin considerar catàstrofe o calamitat.
h)

Si per falta de col·laboració s’agreugessin les conseqüències del sinistre o

provi que el sinistre no té relació amb aquests fets.
i)

D’acord amb el que s’estipula al primer paràgraf, es prohibeix expressament al
Prenedor de l’Assegurança i a tota persona que tingui la seva responsabilitat
coberta pel present contracte, que per si o per persona en el seu nom, admeti,

actes de terrorisme i sabotatge, vagues, motins, restriccions a la lliure

circulació o qualsevol altre cas de força major, llevat que l’Assegurat

quedessin disminuïdes les possibilitats de defensa del mateix, l’assegurador podrà
reclamar de l’assegurat els danys i perjudicis que amb aquest motiu se li roguin.

Els sinistres esdevinguts en cas de guerra, manifestacions populars,

Les lesions o accidents corporals com a conseqüència d’accions
delictives, provocacions, baralles, batusses i duels, imprudències,

j)

negociï, satisfaci o rebutgi, cap reclamació sense l’autorització expressa de

apostes o qualsevol fet arriscat o temerari.

Fets o actuacions violentes de les Forces Armades o de les Forces i
Cossos de Seguretat en temps de pau.

l’assegurador.

k)

Els sinistres causats per irradiacions nuclears i les seves conseqüències.

La transgressió d’aquesta prohibició facultarà a l’assegurador per reduir la seva

l)

Les despeses de restaurant i hotel, llevat de les cobertes per les presents

prestació en la proporció corresponent al agreujament de les conseqüències

condicions.

econòmiques que es derivin del sinistre. Escaurà sobre el Prenedor de

m)

Els danys soferts o causats com a conseqüència del consum d’alcohol,

incompliment.

n)

Les lesions que no siguin sobtades, sinó conseqüència de processos

l’assegurança o l’assegurat la part del mateix que sigui imputable a aquest
En el cas que aquesta transgressió es produeixi amb la manifesta intenció de

drogues o estupefaents no receptats per un metge.

crònics, previs al viatge, així com les seves complicacions i recaigudes.

perjudicar o enganyar a l’Assegurador, mitjançant una conducta amb dol en

o)

Les lesions produïdes en l’exercici d’una professió de caràcter manual.

connivència amb els reclamants o perjudicats, l’Assegurador quedarà alliberat de

p)

Les morts per suïcidi o les lesions resultants de l’intent de suïcidi o

tota obligació derivada de l’assegurança de responsabilitat civil, quedant facultat

causades intencionadament per l’Assegurat a si mateix.

per resoldre automàticament el contracte i podent retenir la totalitat de la prima
del període en curs
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q)
r)

Les despeses d’inhumació, fèretre i de cerimònia en cas de trasllat o
repatriació de morts.

Les despeses d’órtesis i ortopedia.

es considera cobert per la present pòlissa, quedaran exclosos del dret a
la indemnització els beneficiaris causants de l’accident..

q)

Els sinistres que siguin de la naturalesa que siguin, ocorreguts fora de

s)

Les despeses de pròtesis.

la pista habilitada i delimitada com a tal per a la pràctica de l’esquí en

t)

Les despeses sanitàries (mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques,

les serves diverses modalitats o aquells accidents ocorreguts dins de la

d’hospitalització i de pròtesis) a partir del trasllat sanitari de l’Assegurat

pista habilitada i delimitada com a tal per a la pràctica de l’esquí, que en

al seu domicili i/o al centre hospitalari més proper a aquest.
u)
v)

el moment del sinistre estigués tancada per qualsevol motiu.

No es pagarà indemnització per trencament de fixacions o esquís.

Els sinistres ocasionats per epidèmies declarades oficialment o per la

r)

Totes les conseqüències de qualsevol caire derivades dels Riscos
Extraordinaris, entesos així els produïts per fenòmens naturals com a

pol·lució.

les erupcions volcàniques, huracans, trombes, terratrèmols, tremolors

w)

Les despeses derivades de qualsevol malaltia.

de

x)

Accidents ocasionats en les pistes quan es pugi per elles sense la

inundacions, caigudes de llamps, desbordaments de rius i llacs, caiguda

utilització dels remontadors mecànics instal·lats en la pròpia estació.

de calamarsa i neu, no quedant en cap cas coberts els sinistres que es

2.2

assentaments,

enfonsaments,

esllavissades,

allaus,

trobin garantits pel Consorci de Compensació d’Assegurances, ni

Exclusions Generals de l’Assegurança Complementaria d’ Accidents

tampoc els qualificats pel Poder Públic de Catàstrofe o Calamitat

No estan cobertes per aquesta garantía d’Accidents:
a)

terres,

Nacional.

Les persones més grans de 70 anys, per a la totalitat de les cobertures de

s)

Queden excloses les morts per infart, encara que es produeixin durant

l’assegurança complementària d’acccidents. Els menors de 14 anys

la pràctica de l’esquí.

tindran cobertes únicament les despeses d’enterrament
b)

Les

persones

que

es

trobin

incapacitades

absolutament

i

permanentment per a qualsevol activitat professional o laboral, així com

2.3

EXCLUSIONS GENERALS DE L’AASEGURANÇA COMPLEMENTARIA DE

aquelles que pateixin de ceguesa, forta miopia (més de 12 diòptries),

RESPONSABILITAT CIVIL

paràlisi, sordesa completa, epilèpsia, apoplexia, alienació mental,

c)

somnambulisme, alcoholisme, toxicomanies, diabetis, malalties de la

No estan cubertes per aquesta garantia:

medul·la espinal, sífilis, SIDA, encefalitis i, en general, qualsevol lesió o

a)

malaltia que disminueixin la capacitat física o psíquica de l’Assegurat.

Les lesiones provocades intencionadament per l’Assegurat, el suïcidi,

b)

així com els accidents que siguin conseqüència d’accions delictives,

c)

provocacions, baralles i duels, apostes o qualsevol empresa arriscada o
d)
e)

La responsabilitat civil derivada de la pràctica de l’esquí amb caràcter
professional, així com la participació en competicions oficials.
Els danys als objectes confiats, per qualsevol títol, a l’Assegurat.

Queda exclosa del benefici de les garanties emparades per aquesta

e)

La responsabilitat civil derivada de danys per fets de guerra civil o

pòlissa tota persona que provoqui el sinistre intencionadament.

internacional,

Els accidents sobrevinguts en estat d’alienació mental, embriaguesa

motí o

tumult

popular,

terrorisme,

inundacions i altres esdeveniments extraordinaris.
f)

terratrèmols

i

La responsabilitat civil que hagi de ser objecte de cobertura per una
assegurança obligatòria.

atacs d’apoplexia, epilèpsia i somnambulisme.

g)

Els danys causats per la contaminació del sòl, les aigües o l’atmosfera.

Les conseqüències d’operacions quirúrgiques, tractaments mèdics o

h)

Els danys o perjudicis particulars primaris no provinents d’un dany

terapèutics de qualsevol naturalesa.

En cas d’agreujar-se directament o indirecta les conseqüències d’un

i)

accident a causa d’una malaltia, estat morbós o per defectes corporals

j)

corporal o material.

La mala fe de l’Assegurat.
Els danys soferts o causats durant la pràctica d’un esport no cobert en les

que presenti l’Assegurat, preexistents a l’accident o sobrevinguts

presents condicions, especialment aquells que impliquen l’ús d’una

després

d’aquest,

màquina (aèria o terrestre) amb o sense motor, paracaigudisme, ala de

l’Assegurador indemnitzarà les conseqüències que l’accident hauria

pendent, vol en ala delta, ULM, així com alpinisme d’alta muntanya,

d’haver-se

produït

per

causes

independents

tingut sense la intervenció agreujada de la malaltia, de l’estat morbós o
dels defectes corporals corresponents.
h)

Els danys produïts a objectes i equips habituals en la pràctica de l’esquí.

d)

accidents que siguin conseqüència d’esvaniments, desmais i síncopes,

g)

classes, o les conseqüències del seu no pagament.

temerària, llevat de casos de legítima defensa.

manifesta, sota els efectes de drogues i estupefaents, així com els

f)

Les multes o sancions imposades per tribunals o autoritats de totes

k)

Les situacions d’agreujament d’un accident esdevingut abans de la
formalització de la pòlissa.

descens d’aigües braves, l’heliesquí, l’hidrobob i l’hidrotrineu.

Els danys soferts o causats com a conseqüència del consum d’alcohol,
drogues o estupefaents no receptats per un metge.

l)

La indemnització per Responsabilitat Civil com a conseqüència de danys

i)

d’esquí, encara que sigui a temps parcial.

derivats de lesions ocasionades a tercers sols tindrà lloc quan aquest

j)

Els accidents deguts a actes de guerra, revolució, sedició, motí o tumult

siguin atesos pels “pisters” i pels serveis mèdics habilitats en l’estació

popular i altres alteracions de l’ordre públic i social, així com els

d’esquí.

provocats per forces desencadenades de la natura de caràcter
extraordinari, com ara terratrèmols, huracans i inundacions, i els
accidents esdevinguts com a conseqüència d’esdeveniments qualificats
pel Govern de la nació de "catàstrofe o calamitat nacionals".
k)

Les insolacions i congelacions i altres conseqüències de l’acció de la
temperatura que no hagin estat motivades per un accident garantit en
aquesta pòlissa.

l)

Les conseqüències purament psíquiques d’un accident.

m)

Les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades de la reacció o

Prestacions d’Assistència urgent per els esquiadors prestades per la Compalnyia
GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,

S.A.,

Sociedad Unipersonal – Carretera de Rubí, 72-74, Edificio Horizon, 08174 Sant
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20701, Full B 11.217. Inscripció 1ª C.I.F. A-59575365 con nº de registre DGSyFP
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radiació nuclear o de la contaminació radioactiva, sigui quin sigui el seu
origen.
n)
o)

L’ús de vehicles, amb o sense motor.

Qualsevol accident ocorregut fora de la pràctica de l’esquí alpí en
qualsevol de les seves modalitats, fins i tot el snowboard.

p)

Els accidents causats intencionadament pel beneficiari únic de
l’assegurança. En de ser més d’un els beneficiaris i que l’accident de
l’assegurat l’hagin causat només alguns o algun d’ells, si bé l’accident
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