CLUB DE RUGBY CARBONERS DE TERRASSA

MUTUES/COBERTURA MÉDICA: NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
SENIORS I SUB18:


Queden coberts per aquesta pòlissa els accidents soferts pels esportistes durant la
pràctica esportiva segons el que s’estableix al R D 849/1993, de 4 de juny.



Comunicar al responsable del equip l’accident i la intenció de anar a rebre assistència
mèdica. Només es donarà assistència mèdica com a màxim 48h després de haver sofert
l’accident.



S´haurà de presentar el carnet d’esportista i el D.N.I.



La federació, club o entitat esportiva emplenarà totalment un full d’accident i
comunicarà l’accident a MÚTUACAT al telèfon 902 934 623, on li facilitaran el número
d’expedient. Caldrà que enviï posteriorment aquest imprès per fax a MÚTUACAT al
telèfon 938 773 557 o bé per correu electrònic a federacions@mutuacat.cat.



Una vegada facilitat el número d’expedient, el lesionat acudirà al Centre Mèdic concertat
per MÚTUACAT més proper al lloc de l’accident per ser atès i hi haurà d’entregar
aquesta declaració.



Amb el Comunicat d’accident emplenat, certificat i segellat pel club, s’haurà de
comunicar telefònicament amb la companyia asseguradora corresponent.



La companyia ens donarà el número d’Expedient corresponent a l’accident i el centre
mèdic on podem ser atesos.



Les assistències mèdiques garantides a la pòlissa s’haurà de fer en el centre mèdic
concertat per l’asseguradora corresponent.



El federat accedirà als serveis mèdics amb el comunicat d’accident i el NIF o Passaport
per verificar la seva identitat.



Per posteriors consultes, revisions, rehabilitacions... hauran de contactar novament amb
l’asseguradora per sol·licitar l’autorització corresponent sempre que no ho faci
directament el centre mèdic o rehabilitador.

CLUB DE RUGBY CARBONERS DE TERRASSA

SUB16 I ESCOLA:


Queden coberts per aquesta pòlissa els accidents soferts pels esportistes durant la
pràctica esportiva segons el que s’estableix al R D 849/1993, de 4 de juny.



Comunicar al responsable del equip l’accident i la intenció de anar a rebre assistència
mèdica. Només es donarà assistència mèdica com a màxim 48h després de haver sofert
l’accident.



S´Haurà de presentar el carnet d’esportista i el D.N.I.



La federació, club o entitat esportiva emplenarà totalment un parte de accident i
comunicarà l’accident a ALLIANZ al telèfon 902 102 687, on li facilitaran el número
d’expedient. Caldrà que enviï posteriorment aquest imprès per fax a per correu
electrònic a asistenciacolectivos@allianz-assistance.es



Una vegada facilitat el número d’expedient, el lesionat acudirà al Centre Mèdic concertat
per ALLIANZ més proper al lloc de l’accident per ser atès i hi haurà d’entregar aquesta
declaració.

El Club no es farà responsable si no es segueix aquest protocol de actuació.

Les assistències a centres no concertats, inclosos els de la Seguretat Social, no estan cobertes per
l’assegurança i per tant ni la companyia ni la federació se’n faran càrrec.
En els casos d’urgència vital, el lesionat podrà rebre assistència en el centre mèdic més pròxim i
la companyia és farà càrrec de les despeses generades les primeres 24 hores. Per la naturalesa
molt greu d’aquest tipus d’assistència, s’informarà immediatament per poder tramitar el seu
trasllat a un centre concertat quan sigui possible.
Com a novetat d’aquest any, des de la Federació s’exigeix el copagament per part de la persona
assegurada. Per cada vegada que s’hagi d’utilitzar els serveis mèdics contractats s’haurà
d’abonar la quantitat de 20€ al Club. Sense aquest abonament, no es podrà entregar el full
d’accidents.

