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Acta da reunión telemática de Xunta Directiva da Federación Galega de Tenis celebrada o 27 de maio de 2021 ás 19:30 

horas en segunda convocatoria e  á que se conectan os seguintes membros: 

Presidente: José Mosquera Casero 
Tesoureira: Antía García Fernández 
Vogais:  
Javier de la Torre 
María Berini Pita da Veiga 
Asistencia al Presidente:  
Marco A Casal Costas – Dirección Deportiva 
Asistencia a la secretaria 
Mª Jesús Fernández García- actúa como secretaria 
nesta reunión. 
 

Acta de sesión: 
É aberta polo presidente, que dá a benvida e agradece a súa 
conexión aos asistentes.  
Dáse paso ao único punto da orde do día: 
 

1. Informe contratación Seguro Deportivo das licenzas 
federativas. 

O Sr. Mosquera pon en antecedentes dos feitos acontecidos coa 
aseguradora que a Federación Galega de Tenis ten contratada para 
as licenzas deportivas.  

No principio do ano detectouse que no contrato coa Mutua General Catalana, hai unha clausula que elimina directamente 
da póliza aos maiores de 65 anos. Inmediatamente solicítase ao corredor do seguro (Abanca/ Marsh) que se xestione 
unha solución de seguro para este colectivo. Establecéronse varias solucións, pero ningunha aceptable, por exemplo, dar 
cobertura por un máximo de 1000€ de sinistralidade, despois de novas conversacións, chegouse a unha cobertura de 
2000€, pero cun custo adicional por licenza. Entre tanto se buscaron outras ofertas, a través doutros corredores e da 
mesma Abanca, ( Axa, Adartia, Surne Mutua de Seguros). Finalmente o primeiro que presenta póliza cumprindo os 
requisito esixidos pola Federación é Howden Iberia (David Ogalla) con la aseguradora SURNE MUTUA DE SEGUROS, sendo 
as seguintes as principais características:  
Maiores de 65€ do 1 de Xuño de 2021 ao 30/09/2021 - custo de 7€  
Todos os federados (incluídos os maiores de 65€ desde o 1 de outubro de 2021 ata o 30 de setembro de 2022 - custo de 
13€.  
Enviarán a proposta da póliza o luns 31 de maio para contrastar detalladamente e asínaa no caso de que se manteñan 
todas as condicións acordadas entre as partes, para que o martes 1 de xuño os xogadores de mais de 65 anos estean 
cubertos con esta nova póliza. As referencias da compañía dadas por Federacions como a de Balonman o Padel son boas. 
A xestión da contratación e aprobada por unanimidade por todo os membros da Xunta Directiva conectados. 

 
E non habendo mais temas que tratar, dáse por pechada a sesión telemática desta reunión sendo as 20:00 horas, 
levántandose a presente acta que asino como asistente do secretario da Federación Galega de Tenis co Vº Bº do 
presidente, D. José Mosquera Casero. 
 

 
 
 
 
 
 
 

José Mosquera Casero 
Presidente FGT 

  

 
 
 
 
 
 
Mª Jesús Fernández García 
Secretaria reunión 
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