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 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
Aquesta Membresía Assegurada no atorga cobertura a:
1
A Cap sinistre que no resulti d'un Accident de Busseig Recreatiu
B Cap persona de 70 anys o més a Data d'Emissió que no compti amb acceptació expressa per escrit conforme a
aquest segur després d'examen mèdic per confirmar que és apte per bussejar.
C Cap sinistre en el qual Un. no sigui Medicamente Apte pel busseig amb caràcter previ al començament de l'activitat
de Busseig Recreatiu.
2 Pèrdua, danys, Lesió Corporal Accidental, defunció, patologia, malaltia, costos o despeses de responsabilitat que
resultin d'o en connexió amb qualsevol acte intencional, maliciós o delictiu per part del Membre Assegurat o que
infringeixi qualsevol llei o representació per part del Membre Assegurat
3 Qualsevol sinistre que transcendeixi si al moment d'adquirir aquest segur Un. pateix:
A Qualsevol condició mèdica en el seu qüestionari d'aptitud per bussejar per la qual El seu Organisme de Busseig
Autoritzat prevegi contraindicació.

B Qualsevol condició mèdica pre-existent que Un. sofreixi, de la qual s'estigui recuperant o esperant un tractament
amb caràcter previ al Busseig Recreatiu
4 Qualsevol sinistre causat per o resultant de:
A Embaràs o part en relació amb qualsevol viatge que comenci i/o finalitzi en les dotze setmanes següents a la data
prevista de part.
B Lesió o malaltia infligida intencionadament, efectes de l'alcohol o les drogues (diferents de aquelles receptades per
un facultatiu amb ple coneixement de les activitats de Busseig Recreatiu del Membre Assegurat) i/o qualsevol
exposició voluntària a un risc innecessari (tret que sigui amb la intenció de salvar una vida humana).
C Qualsevol malaltia psiquiàtrica o mental, ansietat, depressió o estrès, trastorns alimentaris o estats relacionats i la
conseqüència d'un Accident cobert que resulti en una discapacitat mental o psiquiàtrica.
D malaltia, patologia o malament que no sigui directament identificable amb un Accident de Busseig Recreatiu.
5 Defunció, Lesió, malaltia o discapacitat directa o indirectament resultant del suïcidi o temptativa de suïcidi del
Membre Assegurat o la seva exposició intencionada a un perill (tret que sigui amb la intenció de salvar una vida
humana) o acte criminal del Membre Assegurat.
6 Busseig Recreatiu que atempti contra recomanacions mèdiques
7 Qualsevol i tota lesió sostinguda que hagi estat causada per un fusell de pesca submarina o aparell similar quan
s'usi conjuntament amb escafandre autònom (SCUBA).
8 Qualsevol competició nacional o internacional de busseig lliure on es persegueixi batre un record, salvo que consti
expressament acordat per escrit per l'Asseguradora.
9 Qualsevol cost de despeses mèdiques no urgents quan el Membre Assegurat està en condicions de tornar al seu
país de domicili. Les despeses addicionals es revisaran sota el benefici de Despeses Mèdiques Posteriors al Succés.
10 Qualsevol immersió:
A no realitzada conforme a les directrius i recomanacions de pràctiques de Busseig Recreatiu segur segons
estableixen els Organismes de Busseig Autoritzats
B Que incompleixi les recomanacions de profunditat establertes pels seus Organismes de Busseig Autoritzats
associades a La seva acreditació de busseig i /o La seva experiència provada d'acord amb els registres de busseig
anotats.
C superior a 130 metres de profunditat, tret que consti expressament autoritzada per escrit per el
Administrador després d'una sol·licitud escrita.
D sense l'acreditació de busseig correcta i/o faltant experiència probatòria mitjançant Les seves immersions
registrades.
11 Qualsevol sinistre causat per, o que resulti de:
A guerra, invasió, actes d'enemics estrangers, hostilitats (amb independència que existeixi Guerra declarada o no),
Guerra civil o qualsevol operació, acte, condició de tipus bèl·lic.
B acció de tipus bèl·lica mitjançant una força regular o irregular militar o agents civils, o qualsevol acció duta a terme
per qualsevol govern, sobirà o una altra autoritat per impedir o defensar enfront d'un atac en curs o previst
C insurrecció, rebel·lió, revolució, temptativa d'usurpar poder o de realitzar una insurrecció popular o qualsevol acció
duta a terme per una autoritat governamental o marcial en impedir aquests o defensar contra qualsevol d'ells.
D La descàrrega, explosió o ús d'armes de destrucció massiva emprant fissió o fusió nuclear, o agents químics,
biològics, radioactius o similars per qualsevol part i a qualsevol moment per qualsevol motiu.
12 Costos o despeses per pèrdua, destrucció, dany o responsabilitat resultat d'ones de pressió causades per aeronau
o altres artefactes aeris que viatgin a velocitats sónicas o supersòniques
13 Qualsevol reclamació ocasionada per, fomentada per o derivada de:
A radiació ionitzant o contaminació per radioactividad de qualsevol combustible nuclear o qualsevol residu nuclear de
la combustió de combustible nuclear
B les propietats tòxiques, explosives o d'una altra manera nocives de qualsevol assemblatge nuclear o qualsevol
component nuclear del mateix
14 Qualsevol reclamació ocasionada per, fomentada per o derivada d'un Trajecte a una destinació al que el govern
d'un estat de la UE o un estat del que Un. sigui resident hagi desaconsellat viatjar o viatjar excepte casos essencials.
15 Transport aeri tret que aquest es realitzi com a passatger en una aeronau autoritzada operada per una companyia
aèria comercial autoritzada

16 Costos de cerca i rescat que no hagin estat autoritzats per la Companyia d'Assistència
17 Qualsevol reclamació ocasionada per o derivada d'una Fallada del Sistema si la Fallada del Sistema genera un
element identificable en la cadena d'esdeveniments de la qual es deriva el dany ja sigui o no el nexe causal del dany.
Fallada del Sistema significarà disfunció o no funcionament de qualsevol sistema mecànic i/o
electrònic (ja sigui o no propietat del Membre Assegurat) ocasionat per:
i. la resposta d'un ordinador a qualsevol data o canvi de data o;
ii. la fallada en la resposta d'un ordinador a qualsevol data o canvi de data o;
iii. la pèrdua o negació d'accés a qualssevol dades ja siguin propietat del Membre
Assegurat o d'un tercer;
iv. qualsevol pèrdua o dany o modificació o corrupció de dades o programari.

18 La Companyia no serà responsable de cap virus informàtic o pirateria informàtica para degradar o infringir la
seguretat o la negació d'accés a un ordinador o sistema informàtic o Pàgina web. El terme Ordinador inclou maquinari
informàtic, programari informàtic, microxip, microprocessador, qualsevol equipament electrònic o qualsevol dispositiu
que proporcioni o processi o rebi o emmagatzemi instruccions o informació.
19 Qualssevol Despeses Mèdiques incorregudes en un territori llistat en “Consells de Tractament per la Membresía
d'Accident de Busseig Dive Assist” (pàgines 24-25) en un centre mèdic que no figuri en el llistat sense el
consentiment previ de la Companyia d'Assistència.
20 No s'abonaran beneficis per part de les Asseguradores quan això impliqui l'incompliment de
qualssevol sancions, prohibicions o restriccions imposades per llei o regulació
21 Qualsevol Lesió/Accidenti no notificat al Tramitador de Sinistres o a la Companyia d'Assistència dins dels 31 dies
següents al succés que pugui donar lloc aun a reclamació sota aquest segur.
22 Est segur exclou qualsevol Accident que impliqui trencament d'ossos o dany en els ossos, dents, correctors o
paladar, trencament de vèrtebres, dany en lligaments, tendons o músculs tret que el Accident ocorri de forma
inesperada i fortuïta durant la pràctica del Busseig Recreatiu amb una escola de busseig o operador de busseig
titulats. La suma màxima recuperable per aquestes lesions és de 3.000€ tret que el nivell IDEC de cobertura hagi
estat seleccionat excloent l'aplicació d'un sublímite.
23 Malaltia, afecció o dolència no identificable directament com a resultat d'un Accident de
Busseig Recreatiu
24 Infarts de miocardi (infarts de cor), hemorràgia cerebral, vessis, oclusions arterials excepte
aquelles causades per malaltia de descompressió, i tinnitus.
25 Qualssevol reclamacions notificades o realitzades després de 30 dies després de la finalització del Període de
Membresía Assegurada.
26 Reclamacions plantejades per residents dels EUA I Canadà, així com els seus territoris i possessions per
Accidents i costos que s'originin en els EUA i Canadà, així com els seus territoris i possessions.
27 Reclamacions plantejades fora dels Límits Geogràfics de la pòlissa
28 La seva pòlissa d'assegurança no cobreix cap reclamació causada de cap manera o que resulti de:
a) qualsevol pandèmia definida per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), incloent
• Malaltia per Coronavirus (COVID-19)
• qualsevol mutació o variació de la malaltia per Coronavirus (COVID-19)
• Síndrome respiratòria aguda greu coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
• qualsevol mutació o variació de SARS-CoV-2
b) qualsevol temor o amenaça de qualssevol dels casos anteriors
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

