
En diferents ocasions i mitjans de comunicació s’han
efectuat i publicat estudis comparatius d’entre els dife-
rents productes d’assegurança que les asseguradores
comercialitzen pels qui practiquen els esports d’hivern. 
La facilitat de transport, la moneda única europea,
l’apropament dels esports d’hivern al públic en general,
i d’altres factors secundaris, ens han d’induir a forma-
litzar una assegurança que no discrimini pel seu àmbit
territorial ni temporal. Tant podem anar a practicar el
nostre esport a una pista del Pirineu Francés,
d’Andorra i de la nostra geografia blanca, com fer un
viatge als Alps, i potser els més afortunats, aniran a
Nova Zelanda o a Xile el proper estiu. Per tant ente-
nem que és un valor afegit per qualsevol assegurança
específica pels esports d’hivern que no ens limiti ni en
temps ni en àmbit territorial.
En aquest comparatiu estudiem els sis productes del
mercat que compleixen aquestes premisses, i  ho fem
a partir de les prestacions de la TargeNeu de la
Federació Catalana Esports d’Hivern. S’ha de dir que

aquest producte, que té nom propi, està suportat per
l’entitat Vitalicio Seguros que dóna cobertura directa a
les prestacions d’Accidents i Responsabilitat Civil i
reassegura les prestacions d’Assistència amb Depsa
Assistència, entitat de l’òrbita de Catalana Occidente,
que aprofita la central d’alarmes i la xarxa assistencial
de Universal Asistencia.
La resta de productes del comparatiu són: l’Esquí
Individual de l’entitat FIATC, el Contracto Esquí d’Europ
Assistance, l’Elvia Esquí de Mondial Assistance, l’asse-
gurança Super-Skí de Arag (abans CAP-Arag) i el pro-
ducte Slalom del RACC.
En el cas de la Targeneu, l’asseguradora proporciona
les cobertures a la Federació  Catalana a un preu fran-
cament bo, el que permetrà a la Federació comercialit-
zar-lo a un preu de venda que li proporcioni un marge de
negoci directe. Per això els que compren la Targeneu,
segons diu la publicitat del producte “...col·laboren amb
els esports d’hivern a Catalunya, i fan possible els
Equips Catalans i les seleccions catalanes”.

La resta de productes es comercialitzen directament
per les asseguradores, el que és totalment legítim en
un lliure mercat, i l’estudi dels preus de venda al públic
posen de manifest l’important esforç promocional que
Vitalicio Seguros efectua donant suport al producte de
la Federació Catalana.

Assegurances d’assistència en viatge
Tots els productes són, per definició, assegurances
d’assistència en viatge, destinats a resoldre les even-
tualitats que un accident durant la pràctica dels
esports d’hivern pugui ocasionar. Per tant, estaran
garantides les despeses d’assistència i rescat, les des-
peses mèdiques per efectuar la primera cura d’urgèn-
cia “in situ”, normalment sense franquícia, encara que
en el cas del producte Slalom del RACC hi ha una fran-
quícia de 12 euros, els trasllats sanitaris, les repatria-
cions sanitàries, les prolongacions de l’estada del acci-
dentat per prescripció mèdica, el viatge i estada d’un
familiar al costat del lesionat per hospitalitzacions de
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Esquies segur?
Encara que existeixen productes temporals, nosaltres efectuarem un estudi

comparatiu dels diferents productes que es comercialitzen i que donen

cobertura, bé per la temporada d’hivern, bé per tot l’any, i que tenen un

àmbit territorial de cobertura vàlid per a tota Europa o per a tot el món. ✒ Victor Carreras, corredor d’assegurances



TARGENEU ESQUI INDIV CONT. ESQUÍ ELVIA SKI SUPER-SKI SLALoM
QUADRE COMPRATIU DE COBERTURES D'ASSEGURANCES FCEH FIATC EUROP ASSIS MONDIAL A ARAG RACC

1.- ASSISTÈNCIA EN VIATGE:
1.- Despeses assistència i rescat en pistes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
2.- Despeses mèdiques 1 a cura d’urgència: Espanya fins € 1.502 1.502 600 1.200 1.502 1.200
Andorra fins € 1.502 1.502 3.000 6.000 1.502 1.200
Resta del món fins € 3.005 6.010 3.000 6.000 3.005 3.000
Franquícia en despeses mèdiques 1a cura € NO NO NO NO NO 12
3.-Despeses prolongació d’estada per prescripció mèdica SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
4.- Viatge i despeses d’estada per familiar per hospitalització SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
5.- Trasllat sanitari o repatriació per accident de l’assegurat i acompanyants SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
6.- Repatriació del mort i acompanyants SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
7.- Tornada avançada per accident/malaltia greu, mort d’un familiar. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
8.- Tornada de forfets no utilitzats per accident cobert. Fins € 150 240 150 150 NO 120
9.- Tornada de classes no impartides per accident cobert fins € 150 240 150 150 NO NO
10.- Reembossament de despeses d’allotjament no utilizats per repatriació sanitària. 150 NO NO NO NO NO
11.- Enviament de xofer professional. SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ
12.- Enviament de documents de viatge. SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ
13.- Transmissió de missatges urgents. SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ
14.- Telèfon d’Assistència 24 hores, 365 dies. SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

2.- ACCIDENTS:
1.- Indemnització per mort  € 6.000 NO NO NO 6.000 12.000
2.- Indemnització per invalidesa permanent € 12.000 NO NO NO 12.000 12.000
3.- Despeses de curació un cop el lesionat arriba al domicili: Sí NO NO NO NO NO
reemborsament de despeses mèdiques, fins € 120 - - - - -
reemborsament de despeses rehabilitació (fisioteràpia fins €) 480 - - - - -

3- RESPONSABILTAT CIVIL:
1.- Responsabilitat civil derivada de la pràctica d’esports d’hivern fins € 18.000 6.000 NO NO 6.000 30.000

- franquícia. 150 300 - - 150 90
2.- Fiança i defensa SI SI NO NO SI x

4.- PROTECCIÓ JURÍDICA:
1.- Protecció jurídica de l’esportista: reclamació de danys. SI NO NO NO NO NO

més de cinc dies de durada, el trasllat de les restes
mortals, el retorn avançat per defunció o accident greu
d’un familiar.  
Totes elles són garanties que s’exhaureixen en el
moment que l’assegurat accidentat arriba al seu domi-
cili, i són similars en els productes comparats.
Un segon bloc de prestacions, també dins les cobertu-
res d’assistència en viatge, són els reemborsaments,
no sempre inclosos en els diferents productes, i tam-
poc en les mateixes condi-
cions. El producte Super-
Ski d’Arag no els inclou. A
l’Esquí Individual de FIATC,
al Contrato Esquí de
Europ Assistance i a l’Elvia
Esquí,  s’inclouen només 2
reemborsaments, i en el
cas d’aquest últim produc-
te, està supeditat a què l’asseguradora hagi efectuat la
repatriació sanitària del lesionat El producte del RACC,
Slalom, només inclou el reemborsament de forfet, i fins
a 120 euros. La Targeneu és l’únic producte que reem-
borsa tres supòsits: el forfet no utilitzat i les classes
no impartides amb motiu d’un accident, i les despeses
d’allotjament no utilitzat, aquest últim reemborsament,
només és dóna en cas de repatriació sanitària.
Els productes comercialitzats per Europ Assistance i
per Mondial Assistance acaben aquí les seves presta-
cions. Els altres productes poden incloure altres
garanties.

Cobertura d’accidents
Així, un segon bloc de cobertures, les pròpies d’acci-
dents, només estan incloses dins les prestacions dels
productes de la Federació Catalana, de l’Arag i del
RACC. Es tracta de les indemnitzacions en cas de
mort o d’invalidesa, comuns als tres productes, i les
despeses de curació un cop l’accidentat arriba al seu
domicili, garantia aquesta que és exclusiva de la
Targeneu. Aquesta garantia permet reemborsar el

cost d’un segon diagnòstic o les despeses mèdiques
d’una lesió lleu, i a la vegada reemborsar pràcticament
el 100% del cost de les sessions de rehabilitació i
fisioteràpia que necessiti l’accidentat, pel que creiem
que és una de les garanties estrella d’aquest producte
de la Federació.
Un tercer bloc de cobertures, que podríem englobar
dins del que s’anomena responsabilitat civil, està inclòs
tant en el cas de la Targeneu de la Federació, com a
l’Esquí Individual de FIATC, al Super-Skí d’Arag i a
l’Slalom del RACC, en tots els casos amb franquícia a
càrrec de l’assegurat.

Hi ha un quart apartat, inclòs en exclusiva en el cas de
la Targeneu de la Federació. Parlem de la protecció
jurídica de l’esportista. És molt important tenir garan-
tits els danys que puguis ocasionar a un tercer, però
també és imprescindible que la teva targeta faci la
reclamació al responsable en el cas que, en cas de cau-
sant en siguis la víctima de l’accident. Aquesta, per
tant, serà una altra garantia estrella inclosa, com hem
dit, en exclusiva per la Federació.

Un aspecte important és
tenir la seguretat que la
teva targeta inclou tots els
esports d’hivern que puguis
practicar a les teves esta-
des: esquí en les seves
diferents modalitats, surf
de neu, patinatge sobre
gel, hoquei sobre gel, cúr-

ling, etc. per tal d’evitar desencerts innecessaris. I si hi
ha l’opció de tenir-la domiciliada millor, no caldrà que
esperis les primeres nevades per adquirir-la.
I atenció als desencerts motivats per l’edat de l’assegu-
rat. La Targeneu inclou a tots els esportistes indepen-
dentment de l’edat. La resta de productes normalment
estan reservats a menors de 65 anys.
Pel que fa al comparatiu de preus, el quadre que acom-
panyem és prou clar, sobretot si comparem els pro-
ductes que són a la vegada, de cobertura mundial i de
durada anual.

NOM PRODUCTE VALIDESA COBERTURA PREU
TargeNeu Targeta neu anual federacions mundial 42,00 €
E.FIATC Esquí individual de FIATC anual mundial 49,00 €
C. Esquí Contrato esquí Europ Assistance temporada mundial 46,00 €
Elvia Ski-Mondial Assistance temp/anual Europa/mundial 43,35 / 65,05 €
Superski Superski-ski d’Arag-Cap anual Esp/And/Eur 71,00 / 102,00 / 131,00 €
Slàlom Slàlom del RACC anual Europa 40,00 €


