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AFER:

ASSEGURANÇA HANDBOL PLATJA 2017

Com en edicions anteriors, amb l’objectiu de reduir despeses als jugadors i
jugadores d’handbol platja, informem que serà vàlida l’assegurança esportiva
de la temporada 2016–2017, ja tramitada per la modalitat d’handbol pista,
tenint en compte el següent:
Els clubs que han tramitat la primera llicència als jugadors i jugadores
d’handbol pista, són els subscriptors i propietaris federatius de l’assegurança
esportiva d’aquesta temporada, pel fet d’haver satisfet econòmicament l’import
de la mateixa. Aquests clubs, podran no estar d’acord per les circumstàncies
que creguin convenients, que aquests jugadors i jugadores puguin utilitzar
l’assegurança esportiva ja tramitada, per a participar en les diferents activitats
d’handbol platja que es duran a terme durant l’edició 2017.
En aquest cas, hauran de comunicar-ho a la FCH, mitjançant escrit enviat per
correu electrònic abans del proper 15 de maig de 2017.
jurisdiccionals@fchandbol.com amb còpia a girona@fchandbol.com
En cas de no rebre escrit en aquest sentit, s’entendrà que es podrà utilitzar
l’assegurança en vigor per a aquesta temporada, tant per la modalitat
d’handbol pista com d’handbol platja.
Pels casos que la FCH rebi la negativa de no poder utilitzar l’assegurança
esportiva ja tramitada, no es formalitzarà la llicència federativa d’handbol platja
a aquests jugadors i jugadores, fins que no subscriguin una nova assegurança
esportiva, que cobreixi el que resta de temporada.
Per a aquests casos i els jugadors/es nous (que no hagin tramitat llicència
d’handbol pista la temporada 2016/2017) la FCH ha contractat una pòlissa
d’accident esportiu amb vigència de l’1 de juny al 15 d’agost de 2017 i amb les
cobertures establertes al Real Decret 849/93 al preu de 12 €.
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