
  

 
És obligatòria una assegurança esportiva i de viatge. Aquesta assegurança ha d'incloure assistència (despeses mèdiques, rescat, repatriació ...), pèrdua de serveis i 
responsabilitat civil. En el cas de viatjar a Lofoten o Yucón - Canadà s'ha de tenir en compte que està dins del cercle polar àrtic i que poques assegurances cobreixen 
aquesta zona. Per aquesta raó treballem amb Intermundial, ja que asseguren el tipus d'activitat que oferim així com aquesta zona i resta Europa / Món. 

 

CONDICIONS ASSEGURANCES INTERMUNDIAL 

SKI AVENTURA PLUS 

Resum de cobertures i límits màxims d’indemnització 

🦠 ASISTÈNCIA COVID-19 
1. Despeses mèdiques o quirúrgiques per malaltia o accident de l'assegurat 

• Espanya ……………………………………………………………....….…   10.000€ 
• Estranger …………………………………………….…………....…….....  100.000€ 

2. Prolongació d'estada 
per quarantena mèdica deguda a Covid-19 (50 € / dia) …………..………....   800€ 

3. Despeses de l'assegurat derivades de la realització de la 
prova de diagnòstic de l'coronavirus (PCR) ……………..….……….….........   200€ 

 
ASISTÈNCIA 
4. Despeses odontològiques   ……………..…….......…………..………….……........ 100€ 
5. Rescat a pistes ………………………………………………….………….…...... Il·limitat 
6. Rescat amb Helicòpter ……………………………………….…………….…..... Il·limitat 
7. Pagament de crosses…………………………….…………………...……………...  500€ 
8. Repatriació o transport sanitari de l’Assegurat……………………….….......... Il·limitat 
9. Repatriació o transport de l’Assegurat mort ………………………….............. Il·limitat 
10. Repatriació o transport d’acompanyants de  l’Assegurat ………………........ Il·limitat 
11. Cerca i rescat de muntanya ……………………..………………………............ 15.000€ 
12. Enviament d’un familiar per hospitalització de l’assegurat superior a 5 dies:  

• Despeses de desplaçament ……………………………………………….. Il·limitat 
• Despeses d’estada del familiar desplaçat (máx. 85€/dia) ………………...... 850€ 

13. Despeses de prolongació d'estada a l'hotel  
Per prescripció mèdica (máx. 85€/día) ……………………………………….…..... 850€ 

14. Retorn anticipat de l'assegurat ……………………………………….…..........  Il·limitat 
15. Enviament de medicaments urgents no existents a l'estranger ………….......   Inclòs 
16. Transmissió de missatges urgents ……………………………………………...... Inclòs 
17. Enviament d'un xofer professional …………………….…………………………...Inclòs 

 
 

18. Obertura i reparació de cofres i caixes de seguretat …………………….……..... 175€ 
19. Pèrdua de les claus de l'habitatge habitual ……………..……………………….... 100€ 
20. Cancel·lació de targetes  .………………………………………………………….. Inclòs 

 
EQUIPATGES 
21. Pèrdua de l’equipatge facturat en línia aèria.........................................................500 € 
22. Despeses per demora del material d’esquí facturat en línia aèria........................ 150€ 

 
DESPESES D’ANUL·LACIÓ I INTERRUPCIÓ DE VIATGE 
23. Despeses d’anul·lació de viatge (per alguna de les 40 causes garantides en Anul·lació Plus) 

• Espanya ...………………………………………………....………....………..   1.000€ 

• Estranger  ……………………….…………………………………....………..   2.000€ 
24. Interrupció de vacances per estada no gaudida.................................................1.000€ 

🦠Inclou cancel·lació per positiu en Covid-19 

 
PÈRDUA DE SERVEIS 

25. Interrupció de vacances per estada no gaudida.................................................1.000€ 
26. Reemborsament de forfet (máx. 50€/dia)............................................................. 500€  
27. Reemborsament de les classes d’esquí (máx. 50€/dia)....................................... 500€ 
28. Despeses per demora del viatge a la sortida del mitjà de transport públic (25 € cada 

6 hores)................................................................................................................ 175€ 
29. Despeses o nits extra d’hotel per demora a l’arribada a l’estació per causes 

meteorològiques.................................................................................................. 200€ 
30. Extensió del viatge per excés de neu  ................................................................ 200€ 
31. Extensió vigència de l’assegurança 4 dies, per prolongació del viatge 

obligat ............................................................................................................... Inclòs 
32. Overbooking o canvi de serveis  ......................................................................... 150€ 
33. Pèrdua de serveis inicialment contractats ........................................................... 150€ 

 



  

 

RESPONSABILITAT CIVIL 
34. Responsabilitat Civil de l’esquiador …………………………..……...…....… 65.000€ 
35. Responsabilitat Civil del professor,  monitor, 
guia o acompanyant ……………………………………….………..……,,,,,,,..…….... 60.000€ 

 

 

 

 

Viatge amb activitat esportiva 
Tindrà consideració de viatge amb activitat esportiva aquell que pretengui el gaudi de vivències i experiències que siguin de manera esporàdica, ja siguin esportives o d'aventura, sempre que es realitzin en un entorn de qualitat i li siguin inherents 
cert grau d'esforç físic o destresa per la seva pràctica. 
Les activitats cobertes són les següents: esquí, esquí de travessa, esquí de fons, esquí freestyle, snowboard, surf de neu freestyle, skijoring, raquetes de neu, telecadira cota, patinatge sobre gel, grampons en gel, ciclisme, equitació, vehicles, 
boogie cars , ràfting, descens, busseig, freediving, motos aquàtiques, banana i jocs de platja en general, fora bordes ràpides (amb conductor), canoes (patrons locals), vols en helicòpters, activitats ranxeres (capeas, etc.), vaixells a motor (amb 
conductor), trekking, senderisme, barrancs, motocicletes de 4 rodes, motocròs, karts, quads, pàdel, paintball, Arisoft, bicicleta de muntanya, BMX, enduro, tennis, golf, cayaks, windsurf, waterball, pedalos, catamarans, embarcacions lleugeres, 
motos de neu, pocket bikes, hidropedales, karts en gel, trineu o similar, velers, orientació, pista americana, cotxes de cavalls, tren cremallera, gimcana esportiva, tir amb gossos, tren d'Artouste, aerotrim, bus bob, escalada i rappel, espeleologia, 
espeleobusseig, snorkel, surf, kitesurf, wakeboard, patinatge, salt de pont, tir amb arc, globoaerostático i globus captiu, ski nàutic Ultratube, ski bus, hidrospeed, escalada en building, escalada en gel, canicross, slackline, flyboard, skate, trail 
running, paddlesurf, natació, múixing, tirolina, via ferrada, laser tag, esquí aquàtic, bodyboard, jet sky, sandboard, kite buggy, running, highline, snowkite, snowbike, zoebing, muntanyisme, alpinisme, submarinisme, pesca submarina , pesca de 
superfície, piragüisme, cursa popular com a aficionat, cicloturisme, windrace, octopush, rap jumping, ringos, rollerski i qualsevol activitat esportiva amb similar grau de risc. 
S'exclouen expressament les activitats realitzades en altures superiors a 5.000 metres, tots els esports aeris (excepte els descrits anteriorment) així com activitats submarines amb immersió a més de 30 metres de profunditat. 
En queda exclosa la pràctica professional dels esports esmentats o en pistes o zones tancades de l'estació d'esquí. 
 

 

Preus per persona (impostos i recàrrecs inclosos) 

 
Ski Aventura Plus amb Cancel·lació ESPANYA EUROPA MÓN  Ski Aventura Plus sense Anulación ESPANYA EUROPA MÓN 
Fins 1 dia 21,00€ 31,50€ 106,00€  Fins 1 dia 16,50€ 25,50€ 82,50€ 
Fins 3 dies 38,00€ 54,50€ 116,50€  Fins 3 dies 30,00€ 43,50€ 92,50€ 
Fins 6 dies 56,00€ 73,50€ 133,50€  Fins 6 dies 44,50€ 59,50€ 108,00€ 
Fins 10 dies 68,50€ 85,00€ 145,00€  Fins 10 dies 53,00€ 67,00€ 118,00€ 
ANUAL     ANUAL    
Anual   149,50€  Anual   122,50€ 

Anual amb rehabilitació   188,50€  Anual amb rehabilitació   154,50€ 
Anual amb heliesquí   298,50€  Anual amb heliesquí   247,00€ 
Anual amb heliesquí i rehabilitació   376,00€  Anual amb heliesquí i rehabilitació   307,50€ 
FAMILIAR     FAMILIAR    
Anual Familiar   437,50€  Anual Familiar   360,00€ 
Anual Familiar amb rehabilitació    543,00€  Anual Familiar amb rehabilitació   432,50€ 

 
Cada viatge no ha de superar els 60 dies consecutius. 
La modalitat familiar inclou cònjuge o parella de fet i fills fins a 18 anys d'edat, sempre que convisquin en el domicili familiar. 

 
 

 

 

 



  

 

 

Ampliacions disponibles 

 
Configura l'assegurança perquè s'ajusti exactament a les necessitats de el viatge: 

 
Ampliació Despeses d'anul·lació  

+1.000€ +25,50€ 
+2.000€ +49,50€ 

 
 

 

No oblidis que… 

• Perquè la garantia de Despeses de Cancel·lació tingui validesa, l’assegurança s’ha d’haver contractat el mateix dia de la reserva o, com a màxim, dins dels 7 dies següents  

• Límit de despeses de Rehabilitació: 1.000€ 

• Les modalitats "anual" i "anual amb rehabilitació" garanteixen tots els viatges de l'any, amb durada màxima de cada viatge de 60 dies consecutius. 

• La contractació de l'assegurança s'ha de fer per la totalitat del viatge. No es podrà assegurar únicament el període esquiable. 

• Cobertures garantides per MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac 

• Preus vàlids fins 31/10/2020 
 
 
 

 

 L'assegurança que vostè ha contractat es comercialitza sota la mediació i direcció de Intermundial XXI, SL Correduría d'Assegurances (RM de Madrid, HM 180.298, S 8a, L0, F149, T11.482. CIF- B-
81.577.231. Autoritzada RDGS i FP nº J-1541. RCy caució segons L26 / 06 MSRP). L'activitat es realitza sense mantenir vincles contractuals i que suposin afecció amb entitats asseguradores, oferint 
assessorament independent, professional i imparcial. Per realitzar la seva assessorament, és obligatori dur a terme una anàlisi objectiva. Les seves dades personals s'inclouran en els fitxers propietat de 
Intermundial XXI, SL Correduría d'Assegurances, la finalitat del tractament és la gestió de la pòlissa d'assegurances contractada i la gestió de sinistre derivada de la mateixa, legitimada en l'execució del 
contracte, consentiment i per a l'enviament de comunicacions comercials si ens ha donat el seu consentiment. Les seves dades seran cedides a (incloure ASSEGURADORA) i SERVISEGUR XXI 
CONSULTORS SL. Té dret a rectificar, limitar el tractament, a suprimir dades i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, dirigint-se a Intermundial com a responsable dels fitxers: C / Irun, 7-28.008 - 
Madrid, lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instància pot demanar informació sobre els seus drets i presentar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb 
domicili al carrer Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid. Per a més info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad. 
 

 
Per atendre i resoldre les queixes i reclamacions, la corredoria disposa d'un Servei d'Atenció al Client externalitzat a Inade, Institut Atlàntic de l'assegurança, SL, amb domicili a la localitat de Vigo, Província de Pontevedra, codi postal 
36202, Carrer La Pau, 2 baix. Aquest servei té l'obligació de resoldre aquestes queixes o reclamacions en el termini màxim de dos mesos des de la data de la presentació. Si aquesta resolució no fos del gust del client, es pot adreçar al 
Servei de Reclamacions de la DGSFP, sent imprescindible per a això acreditar haver formulat la queixa o reclamació, per escrit, davant del Servei d'Atenció al Client de la Corredoria. 


