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Comunicat sobre la pujada de preus i canvi d’Asseguradora. 

 
Els preus de les llicències pel 2.020 han sofert de manera inevitable un increment 
respecte a les de l’any anterior, degut a un augment de la sinistralitat del col·lectiu i 
de l’augment de les despeses relacionades amb cada sinistre. 
 
Inicialment partíem de la renovació amb l’actual mediador, però l’asseguradora MGC 
-pòlissa d’accidents- exigia una important pujada de preus per les elevades 
despeses que han tingut que afrontar al 2019. 

 
D’altra banda s’ha estat treballant amb una alternativa amb l’asseguradora LLoyd’s-
Ayax, la qual actualment dona cobertura a dotze de les quinze federacions aèries 
autonòmiques.  

 

Per causes externes a la junta actual, la Cia. Lloyd’s-Ayax ha decidit no presentar 
cotització per la pòlissa d’accidents; aplaçant una futura negociació cara a la 
temporada 2.021– serà una de les noves línies de treball durant tot aquest pròxim 
any per tal de poder oferir millors condicions a curt termini-. 

 

Finalment degut a una col·laboració conjunta entre la UFEC – Unifedesports i BMS 
Iberia s’ha aconseguit una oferta d’Allianz per tal d’assegurar a tots els federats, 
atenuant l’increment de preus de la prima de la pòlissa d’accidents tant a nivell 
individual com a nivell federatiu. 
 
Aquest any ha estat tot un repte negociar amb els diferents corredors i companyies 
degut a la situació administrativa que s’ha vist sotmesa la Federació després del 
procés electoral així com a l’augment de sinistralitat i costos a nivell estatal que ha 
provocat que les asseguradores rebutgessin presentar possibles cotitzacions o que 
aquestes fossin tan elevades que eren inassolibles per la Federació. 
 
Pel que fa a la pòlissa de RESPONSABILITAT CIVIL s’ha renovat la actual amb 
Helvetia mantenint totes les condicions. 
 
A dia 26 de desembre s’han tancat totes les negociacions pendents amb el preus 
que figuren en la taula adjunta.  
 
En breu es penjarà a la web el condicionat de la pòlissa d’Allianz i s’actualitzarà el 
protocol d’actuació en cas d’accidents. 
 
 
 
A Barcelona, a 26 de desembre de 2019. 
 
 
 
 

 


