
notícies

La TargeNeu és el teu salconduit
Es vulgui o no, els esports d’hivern comporten un cert risc, i davant d’aquesta situació el millor és tenir les
espatlles cobertes. Avui dia les estacions d’esquí estan cada cop més massificades, prova que les modali-
tats hivernals van a més, però aquesta bona notícia pot afavorir certes situacions un xic conflictives, les
quals, ja siguin petites o grans, et queden solucionades pel sol fet de tenir la TargeNeu. Pot ser que pensis
que amb tu no va aquesta història, o que no val la pena tenir una targeta més a la cartera. Si és així, per-
met que et diguem, amb tot el respecte, com sempre, que vas errat. Respectem la teva posició, però si et
posessis en contacte amb dues persones que han tingut un accident a les pistes veuries que la diferència és abismal. Mentre el posseïdor de
la TargeNeu et parlaria dels avantatges i de totes les comoditats que ha gaudit sense haver d’avançar diners, l’altre esportista et comunicaria
el difícil i costós que és sortir-se’n quan viatges sense aquest salconduit que és la TargeNeu.
Però és que a més la TargeNeu és una targeta a la qual li pots treure un rendiment altíssim. No està pensada tant sols per aplanar-te el camí
quan la sort et gira l’esquena, ja que pel sol fet de tenir-la gaudiràs d’un munt d’avantatges, com de descomptes a l’hora de comprar el forfet,
de passar una nit en un hotel a la muntanya, de revisar l’oli del cotxe en un taller, d’anar a fer-te unes ulleres de sol graduades o de comprar-te
els nous esquís; això sense oblidar-nos que rebràs puntualment a casa teva la revista que ara tens entre les mans.
Tot plegat, una suma d’avantatges que fan de la TargeNeu una eina indispensable per aquesta i per a totes les temporades. Ja saps el que
diuen, home previngut val per a dos.
Els preus
TargeNeu normal 45 euros
TargeNeu familiar 45 euros els tres primers membres de la família, 26 euros el quart membre i 20 euros el cinquè integrant familiar

QUADRE DE PRODUCTES – TEMPORADA 2004QUADRE DE PRODUCTES – TEMPORADA 2004
TARGENEU LLICÈNCIA

Àmbit temporal de cobertura Fins al 30 de setembre 2004 Fins al 30 de setembre 2004
Àmbit geogràfic Mundial Mundial
ASSISTÈNCIA EN VIATGE
Assistència i rescat a pistes. Sí Sí
Trasllat sanitari fins al centre mèdic i/o 
repatriació sanitària en ambulància UVI o 
helicòpter i trasllat d’acompanyant. Sí Sí
Despeses mèdiques, quirúrgiques, 
farmacèutiques i d’hospitalització 
per tal d’efectuar la primera cura “in situ”. Fins a 1.502 euros a Espanya  i Andorra Fins a 1.502 euros a Espanya i Andorra

Fins a 3.005 euros resta del món Fins a 3.005 euros resta del món
Prolongació de l’estada del lesionat en un 
hotel per prescripció facultativa. 30 euros /dia màxim 300 euros 30 euros /dia màxim 300 euros
Viatge d’anada i tornada i/o despeses 
d’estada per a un familiar  per hospitalització 
de primera cura superior a cinc dies. 30 euros /dia màxim 300 euros 30 euros /dia màxim 300 euros
Formalitats, trasllat, repatriació de difunts 
d’acompanyants. Sí Sí
Retorn anticipat de l’assegurat per  malaltia greu 
o mort d’un familiar de primer grau. Sí Sí
Reemborsament d’abonament no utilitzat per accident Fins a 150 euros Fins  a 150 euros
Reemborsament de classes no utilitzades per accident Fins a 150 euros Fins a 150 euros
Reemborsament de les despeses d’allotjament 
no utilitzades per repatriació sanitària per accident. Fins a 150 euros Fins a 150 euros
Servei de conductor professional quan ni l’assegurat 
lesionat ni cap acompanyant puguin conduir. Sí Sí
Tramesa de documents de viatge i missatges urgents Sí Sí
Telèfon gratuït i obligatori d’assistència. 24 h 365 dies l’any 24 h 365 dies l’any
ACCIDENTS
Indemnització per mort 6.000 euros 6.000 euros
Indemnització per invalidesa permanent absoluta 12.000 euros 12.000 euros
Despeses mèdiques en el domicili del lesionat Fins a 120 euros Il·limitat durant els 18 mesos posteriors a l’acci

dent, en centres concertats
Fisioteràpia i lloguer d’elements auxiliars Límit de 480 euros Il·limitat durant 18 mesos a centres concertats
Pròtesis ortopèdiques per a la curació No 85% de l’import
RESPONSABILITAT CIVIL
Responsabilitat Civil, Fiances i Defensa 18.000 euros 18.000 euros
Franquícia per danys materials 150 150
PROTECCIÓ JURÍDICA DE L’ESPORTISTA
Reclamació de danys soferts per l’esportista Sí Sí
Activitats cobertes Alpí, nòrdic, patinatge, hoquei gel, Alpí, nòrdic, patinatge, hoquei gel,

múixing, cúrling, surf,  bobs, múixing, cúrling, surf, bobs,
raquetes de neu i tir amb arc raquetes de neu i tir amb arc

Esquí de muntanya Límit de rescat de 600 euros Límit de rescat de 600 euros
Altres serveis
Tant si optes per la TargeNeu com per la Llicència, rebràs gratuïtament a domicili els números de la revista de la FCEH Esports d’Hivern i a més podràs gaudir
dels descomptes de la nostra xarxa de col·laboradors.

On demanar-la
Directament a les oficines de la FCEH (Balmes, 191. 2n 2a) o per telèfon, al 93 415 55 44. A les seus dels clubs d’esquí afiliats a la FCEH. A les
agències de viatges, botigues i altres establiments relacionats amb el món de la neu acreditats per la FCEH.


