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119017 − BANYOLES ESQUÍ CLUB 
 
 
COBERTURES D’ACCIDENT     
 
Aquesta pòlissa té assegurades les cobertures següents: 

 

• 15.025,30 € en cas de defunció 
• 15.025,30 € en cas d’invalidesa absoluta 
• % sobre 15.025,30 € invalidesa parcial 
• Assistència mèdica fins a 6.000€ 

 
Per als menors de 14 anys, el capital de defunció passarà a ser de 3.000 € en concepte de despeses de 
sepeli i el capital d’invalidesa passarà a ser de 6.000€ 
 

 
 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PER ACCIDENT 

 
En cas d’urgència els associats podran acudir als centres següents: 

 
NOM ADREÇA TELÈFON CP POBLACIÓ 

TELESQUÍ TOSSA D’ALP DAS I URÚS OFICINES PISTES D’ESQUÍ 972 144 000 17538 MASELLA 

CLÍNICA SALUS INFIRMORUM MOSSÈN LLUIS CONSTANS, 130 972 570 208 17820 BANYOLES 

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL, COMARCAL DEL RIPOLLÈS CTRA. DE GOMBERN, 20 972 730 013 17530 CAMPDEVÀNOL 

HOSPITAL DE PUIGCERDÀ PL. SANTA MARIA, 1−2 972 880 150 17520 PUIGCERDÀ 

ESPITAU VALL D’ARAN ESPITAU, 5 973 640 004 25530 VIELLA 

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL LA SEU D’URGELL PG, JOAN BRUDIEU, 8 973 352 411 25700 LA SEU D’URGELL 

 
 
Es poden trobar centres en altres localitats a la Guia Mèdica (targeta federats – esportius) al web 
www.mutuacat.cat. 
 
Si l’assegurat no acudís als centres i hospitals d’urgències que figuren al nostre web, li seran satisfetes les 
despeses de primera assistència que justifiqui, fins assolir el límit màxim establert. 
 
Després de la visita d’urgències, si calen visites i/o tractaments posteriors cal demanar autorització a la Mútua 
(93 8773333) en l’horari de 2/4 de 9 del matí a ¾ de 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda (el divendres no hi ha 
horari de tarda). 
 
Servei d’ambulància: s’abonaran, presentant els justificants pertinents i dins del límit màxim establert per 
assistència mèdica, les despeses que li ocasionin a l’assegurat els desplaçaments terrestres amb ambulància, 
des del lloc de l’accident o des d’on fos atesa la primera cura fins a la població de la seva residència habitual. 

http://www.mutuacat.cat/

