FEDERACIÓ CATALANA
D’HANDBOL

Registre Sortida núm.: 243

DE: PRESIDÈNCIA

Data: 5 d’agost de 2021

A: CLUBS, COMITÈ D’ÀRBITRES I ÒRGANS JURISDICCIONALS
AFER:

ASSEGURANÇA ESPORTIVA TEMPORADA 2021-2022

Tal i com es va informar a la darrera Assemblea General Ordinària de la FCH,
la companyia asseguradora fins aquesta darrera temporada (MGC), va
comunicar que no volia seguir prestant els serveis de l’assegurança esportiva
obligatòria d’aquesta propera temporada 2021-2022 i següents, adduint que
deixava, en particular, el negoci assegurador amb totes les federacions
esportives, inclosa la FCH.
La FCH a banda d’atendre, estudiar i avaluar, en tots els termes possibles,
aquesta decisió presa per MGC en relació amb la nostra federació en concret,
va iniciar la recerca d’una nova companyia asseguradora, per a donar
cobertura a l’imminent inici de la temporada 2021-2022.
Desprès de les negociacions amb vàries d’elles, AXA Seguros és la que
millors condicions ha ofert a la Federació Catalana d’Handbol en relació a les
afiliacions dels nostres esportistes. Atesa aquesta negociació us informem
del quadre de tarifes per a la propera temporada 2021 – 2022:
CATEGORIA
SÈNIORS I MÀSTERS
JUVENILS
CADETS
INFANTILS
ALEVINS
BENJAMINS
OFICIALS I TÈCNICS
ÀRBITRES

TARIFA
146,50 €
70,70 €
34,30 €
31,50 €
24,70 €
20,50 €
48,20 €
9,40 €

NOTA: totes les tarifes inclouen l’import de l’assegurança esportiva
obligatòria i de responsabilitat civil. No inclouen la taxa de tramitació de
llicència.
Per a finalitzar, és molt important que en relació a determinades
característiques i condicions d’aquesta nova pòlissa, tingueu en compte el
següent:
La pòlissa d’AXA entrarà en vigor a partir del dia 01/09/21, i
conseqüentment, tots els esportistes amb llicència i assegurança tramitada a
la temporada 2020-2021, en cas d’accident esportiu, hauran de seguir els
tràmits i protocols establerts per la companyia MGC (tota la
documentació segueix penjada al web de la FCH i la pòlissa d’aquesta
companyia té vigència fins el 31/08/21)

Pel cas excepcional d’accident esportiu durant el mes d’agost de 2021
d’algun esportista nou que no hagués tramitat llicència i assegurança durant
la temporada passada 2020-2021, cal que feu el següent:
-

comunicar-ho per correu a jurisdiccionals@fchandbol.com amb còpia a
areatecnica@fchandbol.com , informant de les dades de l’esportista i de
la lesió.

-

només en aquests casos específics, aquesta cobertura, es tramitarà
a través de la nova companyia AXA Seguros.

Restant a la vostra disposició, rebeu una salutació cordial.

Jaume Fort Mauri
President
Sant Joan Despí, 5 d’agost de 2021

