
ASSEGURANÇA OPCIONAL

assegurança

´23

‘

‘

colonies

estiu

Assegurança opcional colònies estiu 2023 …  Volem donar-vos la máxima tranquil·litat per això a banda de les 
cobertures ja incloses al preu de les colònies (Protecció básica) us oferim la opció de contractar  una cobertura 
ampliada (by RACE)  des de tan sols 25€.  Mireu les cobertures detallades a continuación. 
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PROTECCCIÓ BÁSICA JA INCLOSA

EN LA VOSTRA RESERVA 

QUÈ INCLOU?

ABANS DE L’INCI DE LES COLÒNIES :

• Fins a 45 dies abans de l’inici de les colònies 
cancel·lació per força major justificada : Reem-
borsament TOTAL  dels imports abonats colò-
nies (es descompten 50€ de despeses de gestió) 

• Cancel·lació del campaments per motius de 
confinament, prohibició de l’activitat o impera-
tiu legal. Devolució TOTAL dels imports abonats 
(es descompten 50€ de despeses de gestió)

UN COP INICIADES LES COLÒNIES:
Reemborsament  del 45%  dels dies no gaudits de 
campament en cas de tornada anticipada justificada.

COBERTURA AMPLIADA ASSEGURANÇA 

COBERTURA PREMIUM (BY RACE) 

QUÈ INCLOU?

ABANS DE L’INCI DE LES COLÒNIES 
Reemborsament TOTAL dels imports abonats:

• Malaltia greu, accident o mort de l’assegurat, els 
pares, germans, tutors o avis.

• Positiu a COVID 6 o menys dies abans de l’inici dels 
campaments.

•  Concessió de beca oficial per participar en uns cam-
paments les mateixes dates

• Suspens de 4 o més assignatures

UN COP INICIADES LES COLÒNIES:
Reemborsament  TOTAL dels dies no gaudits de campa-
ment en cas de tornada anticipada justificada

Garanties d’assistència mèdica extres:

• Repatriació o trasllat sanitari
• Prestacions sanitàries i farmacèutiques fins a 500€ 

(franquícia de 16€)
• Allotjament per prolongació d’estada (màx.10 dies)
• Bitllet anada/tornada i allotjament d’un acompan-

yant mentre duri la prolongació de l’estada o la hos-
pitalització (màx.10 dies)

• Telemedicina. Trucades “on line” amb el metge i els 
pares/tutors del menor

A més a més:
•  Assegurança de Responsabilitat Civil Privada fins a 

6.000€ (franquícia de 150€) causades pel  partici-
pant durant els campaments (excepte bandalisme 
o causa intencionada) 

https://wa.me/34606465041?text=Vull+Reservar+les+colònies

