
 
 
 
 

 

 

PRINCIPALS COBERTURES FEDERATIVA 
R  

(sense armes) 
JS S JP PREMIUM PREMIUM G PREMIUM OR 

Defunció en acció de caçar 42.100€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 60.000€ 60.000€ 60.000€ 70.000€ 

Gran invalidesa o permanent absoluta 
Invalidesa permanent total/parcial (60%-
55% s/barem) 

42.100€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 60.000€ 60.000€ 60.000€ 70.000€ 

Auxili a la defunció sense causa directa 
de l’acció de caçar  

3.100€ 3.100€ 3.100€ 3.100€ 3.100€ 3.100€ 3.100€ 5.000€ 

Trasllat o evacuació (des d’accident a 
hospital) 

42.100€ 50.000€ 50.000€ 50.000€ 60.000€ 60.000€ 60.000€ 70.000€ 

Accident in itinere 6.010,12€ 6.010,12€ 6.010,12€ 6.010,12€ 6.010,12€ 6.010,12€ 6.010,12€ 10.000€ 

Assistència acompanyant (despeses de 
desplaçament i/o allotjament durant 
l’hospitalització de l’assegurat lesionat) 

-- -- -- -- -- -- -- 
150€/dia (màx. 

1.500€) 

Rebentada del canó (escopeta) (inclòs 
rifle i òptica de visor) 

Fins 300€ -- Fins 750€ Fins 750€ Fins 1.500€ Fins 1.500€ Fins 1.500€ Fins 2.000€ 

Robatori de l’arma de foc (inclòs rifle i 
òptica visor) en dia i terreny de caça 

-- -- Fins 750€ Fins 750€ Fins 1.500€ Fins 1.500€ Fins 1.500€ Fins 2.000€ 

Responsabilitat Civil Obligatòria -- -- 90.151,82€ 90.151,82€ 90.151,82€ 90.151,82€ 90.151,82€ 90.151,82€ 

Responsabilitat Civil Voluntària -- 250.000€ 600.000€ 600.000€ 1.000.000€ 1.000.000€ 1.000.000€ 2.000.000€ 

Responsabilitat Civil Pescador -- 90.000€ 90.000€ 90.000€ 180.000€ 180.000€ 180.000€ 180.000€ 

Defensa jurídica -- 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 6.000€ 7.000€ 

QUOTA ANUAL 33,67€ 38,75€ 51,91€ 63,08€ 63,08€ 75,25€ 78,30€ 99,00€ 

Quota telecomunicacions 3,00€ La renovació o alta de l’emissora, s’inclourà en la federativa o document únic 

Annex gossos (PREMIUM) 4,07€ / gos Als documents PREMIUM és pot incloure un màxim de 12 gossos més en l’assegurança 

El document únic JS i JP és per als caçadors menors de 25 anys. Duplicat de documentació: 1,00€ 

Llicències de caça 
Amb arma de foc: 

Tipus A 
1 any: 28,50€ 3 anys: 77,25€ 5 anys: 128,55€ 

Sense arma de foc: 
Tipus B 

1 any: 14,30€ Canilles (Tipus C): 52,90€ 

Tramitació de llicències de caça: 1,50€ Per als majors de 65 anys, la llicència de caça tipus A i tipus B, és gratuïta 

NO
U 



ANNEX GOSSOS 

 

 

 DU “PREMIUM” 

 

Per als 2 o 4 gossos que inclou l’assegurança (gratuïts):  

Cobertura de responsabilitat civil dels caçadors pels danys corporals i/o materials que puguin ocasionar els seus gossos assegurats, durant tot l’any, fins al límit de 300.000€ 

per sinistre i any per tots els conceptes i 50.000€ per danys materials.  

 

Per a la resta (4,07€ per gos):  

Cobertura de responsabilitat civil els caçadors pels danys corporals i/o materials que puguin ocasionar els seus gossos assegurats, fins a un màxim de 12, durant tot l’any, 

fins al límit de 200.000€ per sinistre i any per tots els conceptes i 50.000€ per danys materials. Amb una franquícia de 50€ per sinistre. 

 

 

 

DU “PREMIUM G” 

 

Inclou l’assegurança de gossos igual al DU “PREMIUM”. 

 

A més, inclou els danys causats per l’assegurat als gossos en zona de cacera d’entre 2 i 8 anys, fins al límit màxim de 850€. 

 

 

 

DU “PREMIUM OR” 

 

L’assegurança inclou 10 gossos (gratuïts):  

Cobertura de responsabilitat civil dels caçadors pels danys corporals i/o materials que puguin ocasionar els seus gossos assegurats, fora de l’acció de caçar, fins al límit de 

300.000€ per sinistre i any per tots els conceptes i 50.000€ per danys materials.  

 

(S’exclouen d’aquesta cobertura la cessió dels gossos a altres caçadors, així com el gossos que constitueixin una rehala o tinguin grup zoològic. S’exclouen els gossos de 

raça perillosa) 


