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Llicència federativa / Assegurança FECDAS
La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) ofereix als seus
federats els serveis de l'empresa asseguradora Mapfre, que garanteix una
cobertura geogràfica mundial.
El telèfon de contacte amb
l'asseguradora en el cas que se'n
necessitin els seus serveis és el
902 136 524, amb el 34 al
davant en el cas d'una trucada
internacional. Aquest número
està imprès en el dors de la
llicència federativa, juntament
amb els números de telèfon de
les càmeres hiperbàriques de
Palamós i de Barcelona.
El servei d'atenció està actiu les 24 hores del dia i, per a viatges d'una durada
inferior a un mes, no cal informar prèviament l'asseguradora sobre la seva
realització. Per mantenir activa la cobertura de l’assegurança en els viatges
d’una durada superior a un mes, cal comunicar-ne la realització a
l’asseguradora.

Què és la Llicència federativa?
- És la teva identificació a l’hora de practicar qualsevol esport acollit a la
FECDAS.
- És la teva assegurança obligatòria (Decret 54/2000). Cobreix els accidents
soferts a qualsevol indret del món tant pel que fa a la cobertura mèdica com a
la responsabilitat civil en la pràctica de l'apnea, l’escafandrisme i el busseig
clàssic. Té un límit de 3.500.000 €. La llicència federativa exclou la
responsabilitat civil en els EEUU i el Canadà.
- És el teu permís d'armes obligatori per a la pràctica de la pesca submarina
(BOE 55/93).
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- És el teu passaport a l'hora de prendre part en competicions federatives.
- És la via d'accés a descomptes en serveis.

Quina titulació cal per obtenir la Llicència federativa?
- La llicència la pot obtenir qualsevol persona que estigui titulada en alguna de
les modalitats esportives acollides a la Federació.

Com pots aconseguir-la?
- Mitjançant qualsevol dels més de 140 clubs esportius i centres associats que
formen la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques ( Clubs FECDAS ).
Els fulls següents acullen els detalls de les prestacions:
Accidents
Despeses sanitàries:
Desplaçaments i estades:
Defunció:
Defunció de menors:

100 % (màxim 2 anys)
100 % (màxim 2 anys)
18.000 euros
3.000 euros en concepte de
despeses per sepeli
Defunció durant la pràctica esportiva 2.000 euros
sense que la causa directa sigui un
accident esportiu:
Invalidesa permanent:
20.000 euros
Incapacitat professional permanent o 100 %
absoluta; gran invalidesa:
Invalidesa temporal:
100% mentre duri la baixa (màxim
2 anys)
100 % durant l’hospitalització
(pagament complementari durant 3
mesos)
En cas de tetraplègia
200 %
Pròtesis
segons barem
Accident ‘in itinere’
inclòs
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Rescat, trasllat i tractament en càmera 100 %
hiperbàrica:
Bateig de busseig

Inclòs en l’assegurança del tècnic

Assistència en viatge
Despeses sanitàries per malaltia o 100 % (màxim 15.000 euros)
accident a l’estranger:
Perllongament de l’estada a l’estranger:
155 euros/dia (màxim 1.050
euros)
Trasllat o repatriació per malaltia o 100 %
accident:
Localització i salvament:
màxim de 1.050 euros
Despeses de l’acompanyant per viatges: 100 %
Despeses de l’acompanyant per estada i 125 euros/dia amb un màxim de
allotjament:
1.205 euros a l’Estat espanyol i
155 euros/dia amb un màxim de
1.505 euros a l’estranger
Tornada avançada:
100 % de les despeses del viatge
Pèrdua d’equipatges:
localització i expedició, despeses
de gestió i de primera necessitat:
100 % (màxim 305 euros per
pèrdua i 1.205 per sinistre)
Tramesa de medicaments:
100 %
Avançament de fons a l’estranger:
905 euros
Transmissió de missatges urgents i 100 %
despeses de gestió:
Assistència jurídica
Defensa jurídica:
Gestió de documents en cas de sinistre:

100 % de les despeses judicials, de
la representació jurídica i de
l’orientació jurídica
100 % (màxim 155 euros)
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