INFORMACIÓ ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 2015-2016
ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
L’assistència mèdica garantida a la pòlissa serà prestada pels centres mèdics o facultatius
concertats per la companyia asseguradora.
L’única excepció a aquest punt és la urgència vital rebuda al centre hospitalari més
proper, sigui o no un centre concertat.
ASSITÈNCIA D’URGÈNCIA VITAL (està en risc la vida de l’afectat)
L’assegurat/da podrà rebre assistència mèdica d’urgència al centre sanitari més proper.
La companyia asseguradora es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència
d’urgència prestada durant les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de
l’accident.
Una vegada superada la primera assistència mèdica d’urgència, el lesionat/a haurà de ser
traslladat al centre concertat més proper per continuar amb el tractament.

ASSISTÈNCIA URGENT (centre hospitalari)
Assistència que haurà de prestar-se en cas d’accidents que impliquin desplaçament a
l’hospital pels següents casos:




Qualsevol traumatisme que impliqui pèrdua de coneixement breu.
Ferides obertes on calgui sutures i/o cures.
Contusions que facin suposar fractures d’ossos o luxacions de grans articulacions.

ASSISTÈNCIA NO URGENT
Es tracta de l’assistència que haurà de prestar-se davant accidents que tinguin qualsevol
altre conseqüència i que no calgui tractament immediat.

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES
Les lesions on calgui intervenció quirúrgica fora de la URGÈNCIA VITAL s’hauran de
tractar als centres concertats destinats a aquesta tasca.

IMPORTANT


Per acudir al servei mèdic cal aconseguir prèviament el número d’expedient trucant
al 93 595 04 60.



El servei mèdic podrà denegar l’assistència si l’assegurat no facilita el número
d’expedient.

Amb el suport de:

INFORMACIÓ ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 2015-2016
NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
Per accedir a l’assistència mèdica és imprescindible seguir els passos següents:
1. Informar de l’accident a la companyia asseguradora trucant al telèfon (24 hores):

93 595 04 60
Si l’assegurat/da és menor d’edat, haurà de posar-se en contacte amb la companyia el
pare, mare, tutor legal o la persona major d’edat que estigui a càrrec de l’assegurat/da
en el moment de l’accident.
2. Facilitar la següent informació:


Número de pòlissa:

Esportistes de 0-18 anys
Entrenadors/es, delegats/des, monitors/es
Tutors/es de joc
Extralleure (esport sense competició)

LLEURE
Esportistes de més de 18 anys

51309375

51309382

* En el cas de les activitats puntuals parlar amb el Consell Esportiu per sol·licitar el número de pòlissa








Dades personals del lesionat/da
Dades de la persona de contacte (en el cas que el lesionat/da sigui menor d’edat)
Telèfon mòbil de contacte
Escola, associació, club, etc.
Data, lloc i hora de l’accident
Descripció de l’accident

3. Una vegada recollides aquestes dades, es facilitarà un número d’expedient i
s’informarà del centre mèdic concertat on s’atendrà al lesionat/da.
4. La companyia asseguradora informarà al centre mèdic i enviarà l’autorització
corresponent, comprovant que el lesionat/da està donat d’alta a la pòlissa
d’accidents.
5. Després de la visita, el centre mèdic emetrà un informe mèdic per escrit i el farà
arribar a la companyia asseguradora. Aquest informe mèdic serà el que
l’asseguradora avaluarà per aprovar o denegar possibles tractaments i proves
posteriors. En cas que s’hagi de fer un seguiment de la lesió, cal esperar ordres de
l’asseguradora i no començar cap tractament (encara que el metge ho indiqui) fins
que no es tingui la cita informada i, per tant, el consentiment de l’asseguradora.
No respectar aquest punt pot suposar una possible negativa de
l’asseguradora a cobrir el tractament i que hagi de ser abonat pel pacient.
6. Omplir el comunicat d’accidents disponible al web de la Unió de Consells Esportius de
Catalunya - www.ucec.cat, com a màxim 7 dies després de l’accident.

Amb el suport de:

INFORMACIÓ ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS 2015-2016
ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS ESPORTIUS
Es considera accident esportiu el traumatisme per causa violenta, externa,
sobtada i aliena a la voluntat de l’assegurat/da.
No queden cobertes les lesions no accidentals, en general, totes aquelles que no
tinguin un origen traumàtic, com entre altres:


Totes les malalties cròniques o no, i lesions o defectes constitucionals i físics
preexistents a la data d’incorporació a la pòlissa de l’assegurat/da afectat/da, encara
que no existeixi un diagnòstic concret.



Quan no pugui determinar-se que les lesions resulten com a causa directa o derivada
de la pràctica esportiva.



Gonàlgies o dolors sense origen traumàtic.

COBERTURES RELATIVES A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA


Assistència sanitària il·limitada a centres concertats per l’asseguradora.



Assistència farmacèutica il·limitada en règim hospitalari.



Despeses de material ortopèdic intern (fins 100% cost d’adquisició).



Despeses odontòlogues por lesions provocades en accidents esportius (fins 1.000€).



Despeses de pròtesis i material d’osteosíntesis il·limitades en règim hospitalari.

DESPESES NO INCLOSES A LA PRESTACIÓ


Les despeses derivades de la rehabilitació en els següents casos:
-

Malalties ergonòmiques o d’higiene postural.
Tractaments d’àlgies inespecífiques (no existeix causa definida que la provoqui,
però hi ha dolor). Ex. massatges relaxants i antiestrès.
Lesions i vicis posturals propis del creixement.
Malalties cròniques músculo-tendinoses, reumàtiques i degeneratives.
A domicili i a la piscina.



Les despeses derivades de les proves diagnòstiques diferencials o de descart.



Les despeses derivades de trasplantament d’òrgans/teixits de donant viu o donant
cadàver.



Tractaments que implanten cultius de cèl·lules mare o factores de creixement, així
com les infiltracions d’àcid hialurònic.

Amb el suport de:

