PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT
OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

Les Assistències Mediques cobertes per la pòlissa seran realitzades en centres mèdics o per facultatius
concertats per Allianz.

Tindran que complir-se els següents passos:

1.-COMUNICACIÓ DEL ACCIDENT

A) L’ accident es comunicarà immediatament després de succeir trucant al telèfon del centre
d’atenció permanent 24 hores 902.102.687 (obligatori per tenir dret assistència sanitària).

IDENTIFICAR:
Prenedor de la pòlissa: CONSELL ESPORTIU DE L’ALT EMPORDÀ
Nº de pòlissa: 0 3 3 7 1 0 5 5 8

B) Es realitzarà el qüestionari telefònic:
- Identificació i comprovació de cobertura
- Manera que es produeix l’accident
- Es facilitarà el número d’expedient/ sinistre
- Derivació al Centre Mèdic corresponent

ATENCIÓ: En el termini de 48 hores des de el moment del accident, el Club haurà d’informar al
CONSELL ESPORTIU a fi de realitzar l’AVÍS D’ACCIDENT CORRESPONENT

2.- URGÈNCIA VITAL

Només en cas d’Urgència Vital podrà anar directament al centre sanitari més pròxim. Una vegada
superada la primera assistència, el lesionat tindrà que ser traslladat a un centre mèdic concertat
informant del accident a Allianz mitjançant el telèfon

902.102.687

En cas de que l’accidentat segueixi en el centre no concertat (públic o privat), Allianz no es farà
càrrec dels costos de les atencions realitzades.
En cas que els costos es facturin a Allianz, la companyia podria repercutir-los amb el lesionat.
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3.- AUTORITZACIONS

Es recorda que per qualsevol tractament o proba al LESIONAT es tindrà que posar en contacte
amb la companyia mitjançant el telèfon

902.102.687

degut que serà sempre necessària

l’autorització per part de ALLIANZ.
Hi ha una sèrie de serveis que requereixen una informació addicional:
a.- Intervencions quirúrgiques.
b.- Proves de diagnòstic: RMN, TAC, Ecografies, Artroscòpies, .....
c.- Rehabilitació.

Per aquests serveis, Allianz haurà de disposar sempre DE L’INFORME METGE CORRESPONENT I
PRESCRIPCIÓ METGE DE LA PROVA A REALITZAR. Qualsevol tractament o prova realitzada
sense autorització de Allianz anirà a conte del lesionat.
Totes les prescripcions mediques tenen que ser realitzades per metges especialistes.

Per qualsevol incidència pot dirigir-se al Consell esportiu corresponent o al mail al Consell
Esportiu de l’Alt Empordà: consellesportiu@cealtemporda.org o al 972 52 88 22
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