AVANTATGES DE LA LLICÈNCIA FEDERATIVA

La condició de federat s’acredita mitjançant la Llicència Federativa. La possessió de la qual, a més
d’una assegurança personal, reporta evidents avantatges i és obligatòria per la participació en
competicions o qualsevol esdeveniment organitzat per la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (
FBME). Adjuntem llista de les dites avantatges:
 Accés al cursos de l´EBAM. La targeta federativa de la FBM permet accedir a les activitats docents
de l’Escola Balear d’Alta Muntanya, no tan sols als cursos que organitza per esportistes, sinó també
als cursos que organitza per a la titulació de tècnics, amb condicions avantatjoses.
 Accés a subvencions i premis. Possibilitat d’accedir amb preus avantatjosos als cursos de formació
subvencionats per la FBME, o de rebre directament subvencions per a la realització d’activitats
d’especial interès. A més possibilita l’habilitació.
 Rescat i salvament a muntanya. La targeta assegura l’assistència en els salvaments efectuats pel
servei de Protecció Civil de Balears en particular, i de tot el món en general (segons àmbit geogràfic
de la cobertura escollida).
 Possibilitat de projecció estatal i internacional. La possessió de la targeta federativa de la FBME no
és un impediment per poder accedir a les prestacions de la targeta de la Federación Española de
Montaña y Escalada (FEDME), ja que en possibilita l'habilitació.
 Desplaçament subvencionat per participar a les curses de muntanya del calendari oficial de la
FBME interilles.
Trobareu tota la informació a n’aquest enllaç
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2425499
 Desplaçament subvencionat a la península, a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per participar a les
curses oficials del calendari de la FEDME:
Es podran subvencionar els desplaçaments fets entre l'1 de novembre de 2016 i el 31 d'octubre de
2019.
Trobareu tota la informació a n’aquest enllaç:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2539714
Pla d’assegurances de la FBME
La FBME, amb l’experiència que li dóna el fet d’haver operat amb altres companyies d’assegurances, i
disposada a donar la millor cobertura als seus afiliats, ha elaborat un nou pla per que cadascú en
pugui treure el millor profit de la llicència en funció de la modalitat que practica, l’àmbit geogràfic on
desenvolupa les activitats i les cobertures d’assistència que necessiti. En aquest sentit, Allianz posa a
l’abast de tots els muntanyencs un ampli ventall de possibilitats d’acord amb les necessitats particulars
de cada esportista.

Extensió de la cobertura
Tots els membres afiliats a la FBME des dels 6 anys sense límit d'edat.
Cobertures comunes de les assegurances.
Queden inclosos, amb les cobertures i capitals indicats a cada modalitat:







Accidents esdevinguts com a conseqüència de la pràctica esportiva com a amateur del muntanyisme
en cadascuna de les modalitats esportives esmentades a cada cobertura. S'inclouen la tendinitis, les
sobrecàrregues musculars i els esguinços.
Accidents esdevinguts en els desplaçaments d'anada i tornada per fer l'activitat corresponent.
Mossegades d'animals i picades d'insectes.
Lesions produïdes per factors climatològics: caigudes de llamps, insolacions, congelacions i mal de
muntanya.
Responsabilitat civil davant terceres persones de les activitats pròpies dels membres en possessió de
llicència de la FBME. Els membres en possessió de la llicència esmentada són considerats com a
tercers entre sí.

Altres avantatges addicionals
La nova llicència permet obtenir, durant l'any, una modalitat de llicència de cobertura superior amb
l'abonament de la diferència de l'assegurança. També permet, com a complement de la cobertura
elegida, accedir a altres cobertures com la bicicleta de muntanya, l'esquí alpí i l'esquí nòrdic o
snowboard, abonant una petita prima suplementària.
Modalitats de llicència federativa
MODALITAT A: INFANTIL, JUVENIL, ADULT, SENIORS
Activitats: Excursionisme, Campaments, Marxes i Senderisme (en cap cas està inclosa l'alta muntanya)
Àmbit: Espanya, Andorra, Pirineu francès, Portugal, Marroc, GARANTIES: mirar la pòlissa
MODALITAT B: INFANTIL, JUVENIL, ADULT, SENIORS
Activitats: totes les de la Modalitat A més, Curses per muntanya, Escalada, rocodrom, Alpinisme, alta
muntanya, barrancs, espeleologia, raquetes de neu, esqui i snow per muntanya, vies ferratas.
Àmbit: Espanya, Andorra, Pirineu francès, Portugal, Marroc.
GARANTIES: mirar la pòlissa
MODALITAT C: INFANTIL, JUVENIL, ADULT, SENIORS
Activitats: totes les de la modalitat B més; canicros, esqui alpi, telemark, bicicleta per muntanya (estan
exclosos els accidents amb altres vehicles i competicions).
Àmbit: Europa i Marroc
GARANTIES:mirar la pòlissa
MODALITAT D: INFANTIL, JUVENIL, ADULT I SENIORS
Activitats: Les mateixes que a la C
Àmbit: mundial excepte per expedicions a mes de 7000 m i les polars.
GARANTIES: mirar la pòlissa
MODALITAT E: INFANTIL, JUVENIL, ADULT I SENIORS
Activitats: igual que la D.
Àmbit: Tot el mon.
GARANTIES:mirar la pòlissa.

MODALITAT AU1: INFANTIL, JUVENIL, ADULT I SENIORS
Activitats: igual que la A.
Àmbit: Illes Balears
MODALITAT AU2: INFANTIL, JUVENIL, ADULT I SENIORS
Activitats: igual que la B.
Àmbit: Illes Balears

A més dels avantatges que comporta ser posseïdor de la targeta de la FBME, es pot gaudir de tots els
avantatges de la targeta de la FEDME, abonant-ne la quota corresponent. als clubs de balears o a la
FBME
Descomptes en refugis estatals i europeus. Obtenció de descomptes en la utilització dels refugis de
muntanya propietat de les federacions autonòmiques, de les federacions europees i dels clubs inclosos
als acords de reciprocitat de refugis: Club Alpin Français (CAF), Österreichischer Alpenverein (ÖAV),
Deutsher Alpenverein (DAV), Alpenverein Südtirol (AVS), Liechtensteiner Alpenverein (LAV) i Helliniki
Omospondia Orevatikon (EOOS)
Accés a subvencions i premis de la FEDME. Possibilitat d’accés a subvencions i premis per a activitats
d’alt rendiment esportiu (activitats alpinístiques, expedicions, centres de tecnificació, etc...)
Participació en activitats de la FEDME. Participació en activitats esportives d’àmbit estatal
organitzades per la FEDME: Campament Anual Marxa de Veterans, trobades d’escalada, d’alpinisme,
excursionistes, etc...
Activitats docents de la FEDME. L’habilitació de la targeta FEDME permet la participació en activitats
docents de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada: cursos, tan de tècnics com
esportistes, organitzats a través de l'Escuela Española de Alta Montaña (EEAM) i del Centre de
Formació de Benasque.
Competicions d’àmbit estatals. Participació a les competicions d’àmbit estatal: campionats i copes
d’Espanya d’escalada esportiva, esquí de muntanya, etc.
Activitats de promoció d’alpinisme. Possibilitat de participar a les activitats de promoció d’alpinisme
organitzades pel GAME (Grupo de Alta Montaña Español).

