EN L’ESPORT, NOMÉS
PODEM FER UNA COSA
PER TU: TOT.

TU NOMÉS PENSA A GAUDIR
DE L’ESPORT.
Per a qualsevol altra cosa, recorda aquest número:

Viu l’esport.
La protecció és cosa nostra.

900 242 242
Serà una trucada... i tot resolt. A l’instant. I sense
que t’hagis de preocupar de res.

Hi som
per ajudar

Assistència 24 h: 900 242 242
Atenció telefònica: 900 357 357
902 452 452 racc.cat
racc.es

@raccoficina
App RACC Assistència

19926

BENVINGUT AL RACC
MODALITAT SPORT

900 242 242
24 hores
365 dies l’any

PASSI EL QUE PASSI
I SIGUIS ON SIGUIS, RACC

I MOLTS MÉS SERVEIS PER
ESTALVIAR TEMPS I DINERS

Protecció per a tu

1

Assegurances d’auto, llar,
salut... Per viure tranquil

2

Agència de Viatges RACC:
el món per descobrir

3

Telefonia mòbil: connectat
a tot

ASSISTÈNCIA EN QUALSEVOL ESPORT

REVISIÓ MÈDICA ANUAL

Sigui quin sigui l’esport que practiques.

T’oferim una revisió mèdica anual per controlar el teu estat de salut
i confirmar que estàs en bona forma.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA URGENT A TOT EL MÓN
Si tens una urgència mèdica mentre viatges arreu del món, t’atendrem
i, a més, cobrirem les teves despeses mèdiques fins a 30.000 €.

RESPONSABILITAT CIVIL
Assegurança de responsabilitat civil de fins a 50.000 € per a qualsevol
accident amb tercers mentre fas esport.

ROBATORI O PÈRDUA DE MATERIAL
Et retornem fins a 1.200 € en cas de pèrdua o robatori del material
esportiu quan viatges.

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
Assegurança de fins a 18.000 € que et cobreix qualsevol accident.

COBERTURA ODONTOLÒGICA
Et cobreix qualsevol despesa dental de fins a 300 €.

Protecció en bici
ASSISTÈNCIA MECÀNICA A LA BICI
Reparació al lloc de l’avaria.
Assegurança de responsabilitat civil de fins a 30.000 € inclosa.

RACC MASTER: ESTALVIA QUAN COMPRIS
Una targeta exclusiva i gratuïta, ara i sempre, que et permet
estalviar diners en benzina i aparcaments i comprar amb
descomptes en més de 6.000 establiments.

Protegeix-te de qualsevol
imprevist amb assegurances
que t’ofereixen àmplies
cobertures a la teva mida.

Amb el RACC, planificar és
estalviar. Per això t’oferim les
millors ofertes, preus actualitzats
al minut i un 5% de descompte
especial per al soci.

4

Compra de cotxe:
troba el teu

5

Autoescoles RACC: per
aprendre amb els experts

Et busquem el cotxe que
necessites al millor preu dins
d’una àmplia gamma de
vehicles, marques i ofertes.

Més de 90 centres repartits
per tot el país perquè els
teus fills es puguin treure
el carnet de conduir, amb
la qualitat i la garantia del
RACC i amb un 10% de
descompte.

Tarifes clares i transparents,
amb cobertura nacional i
internacional.

Aquest fullet és informatiu. Per conèixer-ne les cobertures consulta les Prestacions del carnet de soci del RACC.

