
 
 

RESUM DE COBERTURES 

La seva targeta Scuba Medic no només ofereix cobertures assegurades, sinó l'accés a 

una varietat de beneficis dins dels quals es troben: 

 

• Línia d'atenció d'emergències 24 hores 

• Gestió d'emergències i pagaments de tractaments a tot el món 

• Assessorament en medicina del busseig 

• Obtenció d'una segona opinió mèdica 

• Assistència Internacional per a evacuacions 

• Assistència en canvis d'hotels i de bitllets d'avió 

• Intèrprets en anglès, alemany i espanyol 

• Cobertura completa per als tractaments hiperbàrics 

• Informació legal relacionada amb el busseig 

• Assistència internacional en cas de repatriació 

 

COBERTURES 

 Mort: 6.000 € 

 Invalidesa permanent: 6.000 € 

 Despeses mèdiques: 50.000 € 

 Tractaments hiperbaricos: 50.000 € (il·limitat en centres concertats) 

 Despeses de recerca i rescat: 30.000 € 

 Repatriació d'emergència: 30.000 € 

 Responsabilitat Civil: 150.000 € 

Veure instruccions a la web www.scubamedic.com o trucar: 

Per assistència inmediata, per a autoritzacions de pagaments a hospitals, 

clíniques i altres serveis d'emergència truqui a Mayday +44 (0) 208050 1991 

Per assistència relacionades amb costos de tractaments ja pagats trucar a 

Segursub al 971 695 592 

Per a qualsevol consulta sobre la seva assegurança trucar al 971 695 592 o enviar un 

correu electrònic a admin@segursub.com  

 

La present assegurança no proveeix cobertura per: 

1. Guerra, invasió, actes d'enemics estrangers, hostilitats (estigui o no declarada la guerra), 

guerra civil, revolució, insurrecció o usurpació del poder. 

2. Contaminació radioactiva de qualsevol naturalesa. 

3. La descàrrega, explosió o ús d'una arma de destrucció massiva emprant fissió nuclear o 

fusió, o agents químics, biològics, radioactius o similars, per qualsevol part en qualsevol 

moment i per qualsevol motiu. 

4. Persones de 70 o més anys que no hagin estat específicament acceptades per aquest segur 

després de haver tingut revisió mèdica que confirmi que es troba apte per a bussejar. 

5. danys corporals infligits pel mateix assegurat, efecte de l'alcohol o drogues (altres diferents 

que les prescrites per un metge amb coneixement de l'activitat de busseig de l'assegurat) i / o la 

exposició a riscos innecessaris (a menys que sigui atenent un rescat de vides humanes). 
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6. Qualsevol malaltia o dolència pre existent i que l'assegurat conegui o per la qual estigui 

rebent tractament, de la qual s'estigui recuperant o a l'espera de tractament. 

7. Infarts de miocardi, hemorràgies cerebrals o apoplexies de qualsevol tipus. 

8. Qualsevol desordre mental o psicològic de qualsevol naturalesa i la conseqüència d'un 

accident cobert que porti a un desordre mental o psicològic. 

9. Qualsevol acte fraudulent, deshonest o criminal del qual sigui còmplice l'assegurat. 

10. Qualsevol accident que no sigui informat al tramitador del sinistre o empresa d'assistència 

durant els 31 dies següents al fet i del que pugui sorgir una reclamació sota aquesta pòlissa. 

11. Qualsevol lesió ocorreguda mentre es realitza pesca submarina amb fusell o similar i 

utilitzant un equip de respiració autònoma (SCUBA). 

12. Qualsevol competició d'apnea (freediving) nacional o internacional per batre rècords, 

excepte si es especifica i s'aprova per part de l'assegurador. 

13. Busseig Recreatiu subjecte sempre a les recomanacions per a la pràctica d'un busseig 

segur i al menys que s'acordi expressament, aquest segur exclou busseig: 

i) Que no es dugui a terme d'acord a les recomanacions i normes per a un busseig recreatiu 

segur segons el que estableix la seva associació certificadora. 

ii) A profunditats majors de -130 metres a menys que s'obtingui l'aprovació de l'assegurador. 

iii) Sense tenir la deguda certificació i / o experiència demostrable en un registre d'immersions. 

Nota Important: Aquesta exclusió no s'aplicarà en l'intent de salvar vides humanes o en cas de 

un malfuncionament de l'equip o experiència provada mitjançant un registre d'immersions. 

14. Qualsevol reclamació judicial que provingui dels EUA i el Canadà, els seus territoris i 

possessions. 

15. Qualsevol reclamació que es faci després de transcorreguts 30 dies de la finalització de 

l'assegurança. 

16. Reclamacions per recerques i rescats no autoritzats. 

17. Qualsevol responsabilitat civil com a resultat de l'assegurat en la seva professió 

d'ensenyament de busseig esportiu, qualsevol lesió, mort o accident dels seus empleats, 

qualsevol dany a propietats del assegurat, o que es troben a la seva custòdia, cura o control 

d'ell o dels seus empleats al moment de perdre o ser danyades. 

18. Qualsevol accident que esdevingui en danys en ossos, trencament de vertebres, lligaments, 

tendons, músculs, dents i aparells dentals a menys que l'accident passi de manera fortuïta i 

inesperada i sempre que succeeixi mentre es realitzi l'activitat en un centre / escola de busseig 

amb llicència administrativa vigent i fins a un màxim de 3.000 €. 

19. Qualsevol reclamació que passi fora de l'aigua i que no pugui demostrar-se que l'accident 

succeir durant la pràctica del busseig recreatiu, l'accident deurà ser informat a l'assegurador a 

molt tard en els següents 7 dies. 

20. Malalties o malalties que no es puguin identificar com causats per un accident de busseig. 

21. Les despeses mèdiques incorregudes en els territoris especificats en el document "Centres 

Mèdics Hiperbàrics concertats "en centres mèdics que no apareguin en aquest llistat no seran 

coberts llevat que siguin aprovats pel nostre servei d'assistència. 

22. Despeses Mèdiques incorregudes per l'assegurat per despeses de metges, tractaments o 

evacuació en el moment de l'accident que no hagin estat autoritzats pel tramitador del sinistre. 

aquesta exclusió no està vigent en cas de tractaments o evacuació d'emergència els quals 

hauran de ser informats al tramitador de sinistres a la brevetat possible. 

23. Excloent les reclamacions realitzades per residents en els Estats Units d'Amèrica del Nord i 

Canadà per accidents ocorreguts en el seu territori. 

Aquest document és un resum de cobertures, per veure el condicionat complet de 

l’asegurrança ho pot fer descarregant-el condicionat complet a la pàgina 

www.scubamedic.com  

http://www.scubamedic.com/

