Assistència mèdica en cas d’accident
Protocol a seguir en cas d’urgència
Que ha de fer el lesionat
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: 93 396 66 90 on
la companyia coordinarà l’assistència d’urgències en un centre concertat tot facilitant el
número de sinistre i d’autorització corresponent.



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



En el termini de 4 dies, enviar un correu electrònic al club:
(club.basquet.la.garriga@gmail.com) o un missatge de whatsapp al número del club
(690378631) per tal que puguem preparar i enviar el “Formulari d’Informe d’Accident” a
l’asseguradora informant de les següents dades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom i cognoms del jugador
Lloc d’ocurrència
Data d’ocurrència
Danys soferts/lesió
Correu electrònic de contacte
Telèfon de contacte
Tipus de comunicat: Urgència
Tipus esdeveniment: Competició

Que ha de fer el delegat/entrenador


Lliurar còpia de la llicència federativa al lesionat i el número de pòlissa:
o

Jugadors/es Cadets, Infantils, Pre-infantils, Mini, Pre-Minis): PÒLISSA 57/148
(GRUP 1)

o

Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves (Totes les
Categories) i Jugadors/es (Sènior, Sots-25, Sots-21, Júniors i Lleure de Clubs):
PÒLISSA 57/149 (GRUP 1)

o

Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial: Pòlissa 57/148 (GRUP 2)



Proporcionar el número de telèfon d’urgència al lesionat: 93 396 66 90



Informar al pare/mare/tutor del lesionat que s’ha de posar en contacte amb el club informant
de la lesió

Protocol a seguir en cas d’accident que no implica visita urgent a un centre mèdic (visita
ambulatòria)
Que ha de fer el lesionat


L’accident haurà d’esser comunicat a la major brevetat possible i en un termini màxim de 4
dies al telèfon 93 396 66 90.
o



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

En el termini de 4 dies, enviar un correu electrònic al club:
(club.basquet.la.garriga@gmail.com) o un missatge de whatsapp al número del club
(690378631) per tal que puguem preparar i enviar el “Formulari d’Informe d’Accident” a
l’asseguradora informant de les següents dades:
o
o
o
o
o
o
o
o

Nom i cognoms del jugador
Lloc d’ocurrència
Data d’ocurrència
Danys soferts/lesió
Correu electrònic de contacte
Telèfon de contacte
Tipus de comunicat: Urgència
Tipus esdeveniment: Competició

Amb aquesta informació el club prepararà el comunicat d’accident i l’enviarà a l’asseguradora. En
aquest cas, serà l’asseguradora QUI ES POSARÀ EN CONTACTE AMB EL LESIONAT (mitjançant
el correu electrònic de contacte indicat) per concertar la data de la visita mèdica.
Per més informació sobre el protocol a seguir consulteu la pàgina web de la FCBQ:
https://www.basquetcatala.cat/pagina/7329

