
Novetats per al 2017 
 

 S’estableix una tarifa familiar pels carnets federatius dels menors amb 
caràcter anual: 
S’aplica un 20% de descompte en la quota de l’assegurança d’un menor de 18 
anys que es federi, fill d’una parella federada. Si la parella té més d’un fill 
menor de 18 anys que es federi, s’aplica un 35% de descompte en les seves 
quotes de l’assegurança. La validació d’aquests carnets es farà des de les 
oficines de la FEEC per tal de dur a terme les comprovacions oportunes 
després que s’hagi tramitat la petició. 

 
Increments de capitals 

 El capital per mort per accident durant la pràctica esportiva s’incrementa de 
12.030 a 15.000 euros en les modalitats A, B i C i fins a 20.000 euros en les 
modalitats D i E d’adults. 

 El capital per mort no accidental durant la pràctica esportiva s’amplia de 1.803 
fins a 3.000 euros. 

 La incapacitat per accident passa, en els carnets federatius majors, de 24.050 
euros a 25.000 euros en les modalitats A, B i C i a 35.000 euros en les 
modalitats D i E. 

 L’assistència sanitària per accidents a l’estranger s’amplia de 18.030 a 20.000 
euros en els carnets federatius majors i en la modalitat D dels carnets 
federatius menors. Pel que fa a la modalitat C dels carnets federatius menors, 
el capital s’incrementa de 6.015 a 12.000 euros.  

 Les despeses de rescat i repatriació s’incrementen, en els carnets federatius 
majors, de 6.000 a 9.000 euros en les modalitats A i B de, de 9.000 a 12.000 
euros en la modalitat C, i de 12.000 a 18.000 euros en la modalitat D. La 
modalitat C dels carnets federatius menors s’amplia de 3.000 a 9.000 euros. 

 
Millores generals 

 Es manté el preu del carnet federatiu respecte l’any passat. 

 Nou número d’atenció telefònica gratuït a Espanya, 900 120 180. Es manté 
el número de l’estranger, 00 34 934 957 662. 

 Número especial per a la comunicació d’accidents per a les persones amb 
deficiències auditives. 

 Bústia de queixes i incidències al correu electrònic: 
incidencies.federat@feec.cat 

 Extensió telefònica amb línia directa amb la companyia en horari d’oficines. 

 Recepció al mòbil de l’accidentat, d’un missatge SMS amb el seu número 
d’expedient. 

 Realització d’enquestes de satisfacció per part de la companyia als usuaris per 
a la prestació dels serveis. 

 Servei de Defensor del Federat. 

 Inclusió de comunicats d’accident als centres mèdics. 

 Inclusió de nous hospitals de muntanya dins el quadre de centres concertats. 

 Inclusió de centres sanitaris concertats propis de la companyia asseguradora. 
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