PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENTS PER EL COL.LECTIU “B”
(Jugadors/es de Categories Cadets, Infantils, Pre-Infantils, Minis)

Núm. pòlissa 57/148 - GRUP 1
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA
Donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes per els assegurats amb motiu de la practica esportiva, en
els termes previstos per el R.D. 849/1993 de 4 de juny. Les Assistències Mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en els centre mèdics o per els facultatius concertats amb l’entitat asseguradora. Únicament en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà assistir directament al centre sanitari mes pròxim.

ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIES
S’entén com a tal l’atenció sanitària de la que la seva demora pugui comportar agreujament de la lesió, dolor extrem,
o necessitat d'acudir immediatament en el moment posterior a l'accident, sempre i quan aquesta assistència sigui
Objecte de l’Assegurança i dins les primeres 24 hores des de que es produeix l’accident.
En aquest cas el federat haurà de trucar al telèfon d’assistència 24 hores on la companyia coordinarà l’assistència
d’urgències en un centre concertat tot facilitant el número de sinistre i l’autorització corresponent.

93 396 66 90

- El federat haurà de comunicar en el moment de la trucada les seves dades, Nom i Cognoms, Número de llicència i
el Número de pòlissa (Totes aquestes dades apareixen a la llicència del federat).
- Per rebre assistència en el centre mèdic caldrà que el federat s’acrediti amb la seva llicència i aporti el número d’autorització facilitat per la companyia.
- El federat haurà de comunicar l’assistència al club i facilitar les dades perquè el club pugui enviar el comunicat d’accident a la companyia asseguradora.

ASSISTÈNCIA AMBULATÒRIA
L’accident haurà d’esser comunicat a la major brevetat possible i en un termini màxim de 4 dies al club la necessitat
d’assistència perquè el club fagi el comunicat d’accident Ambulatori.
Es procedirà a l’obertura del expedient i desprès d’analitzar-lo per part de l’asseguradora es donarà resposta al federat
i en cas de disponibilitat per part del centre mèdic es programarà visita ambulatòria dins les 48 hores hàbils
- Per a sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementaries serà el mateix Centre Mèdic qui ho
sol·liciti a la companyia i aquesta enviarà l’autorització corresponent al Centre Mèdic sol·licitant i al federat.
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