
 

 

 

Mòdul amateur                         prima neta  20,11 € Àmbit Andorra /Espanya 

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica En complement CASS 

 

Mòdul amateur                         prim a neta  75,30 €  Àmbit Europa 

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica En complement CASS 

 

Mòdul amateur                      prima neta 130,10 € Àmbit mundial  

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica En complement CASS 

Assistència mèdica lliure elecció 6.000 € 

 

Mòdul amateur                        prima neta   30,50 € Àmbit Andorra/Espanya 

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica lliure elecció 6.000 € 

 

Mòdul amateur                        prima neta 95,20 €  Àmbit Europa 

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica lliure elecció 6.000 € 

 

MODALITAT PROF 24 HORES         prima neta   215,05 € ÀMBIT MUNDIAL  

Mort per accident 30.000 € 

Invalidesa per accident 60.000 € 

Assistència mèdica lliure elecció  (*) 1.500 €( base) 

Repatriació sempre per prescripció mèdica 1.500 € 

(*) Suplement complement si es vol una assistència mèdica fins a límit màxim 20.000 € prima neta 682,69 € + impostos locals 4% 
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Exclusions ( apart de les esmentades en el condicionat general del producte) 

• Provocació intencionada del sinistre per part de l’ Assegurat. 

• Els produïts com a conseqüència de guerra, invasió, hostilitats o operacions bèl·liques amb o sense declaració, 

insurrecció, poder militar o usurpat, llei marcial, terrorisme, motí, tumult o commoció civil 

• Les relacionades directa o indirectament amb el desenvolupament, tinença o ús d’armes. 

• Els que provinguin o tinguin el seu origen en fets extraordinaris o catastròfics. 

• Els esdevinguts per alienació mental, sota els efectes de begudes alcohòliques o sota l’ efecte de drogues o estupefaents 

no prescrites medicament. A aquests efectes es considerarà que l’ assegurat està sota l’ efecte de begudes alcohòliques 

quan el grau d’alcohol en sang sigui superior a l’ autoritzat en la legislació vigent . 

• Les conseqüències o seqüeles d’accidents esdevinguts amb anterioritat al’ entrada en vigència d’aquesta assegurança, 

encara que aquestes es manifestin durant la seva vigència. 

• Els que no s’esdevingui durant la practica de l’ esport activitat del risc / ciclisme. 

• Lumbàlgies , hernies de qualsevol natura. 

• Per accidents a conseqüència de no complir la normativa vigent, d’aldarull o incivisme. 

• Danys a la bicicleta , roba, complements. 


