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Protocol de lesions – CB Montpedrós Temporada 2015/16

Preàmbul
Arran de la circular nº 3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol (FCBQ) amb data de 31 d’agost on es
notifica un augment substancial del cost de les assegurances esportives cara a la temporada 2015/16 i un
nou sistema de sol·licitud i subministrament dels comunicats d’accident, el CB Montpedrós es dota
d’aquest protocol per informar de com procedir en cas de lesió.

Àmbit d’aplicació
Aquest protocol s’aplica a tots aquells jugadors/es, entrenadors/es i delegats/des que tinguin
subscrita una llicència vàlida per la temporada 2015/16 amb l’FCBQ.
En concret:
 Col·lectiu A: Jugadors/es Cadets, Infantils, Pre-infantils, Mini, Pre-Minis
 Col·lectiu B: Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de Totes
les Categories i Jugadors/es de les Categories Sènior, Sots-25, Sots-21 i Juniors.
 Col·lectiu C: Escola de Bàsquet (Inclou psicomotricitat)

Antecedents
Extret de la circular 3/15-16 de la FCBQ:
Tal i com es va informar en l’Assemblea General de 13 de juny, aquesta FCBQ ha estat negociant amb diverses
companyies per tal que donin cobertura als accidents esportius dels federats d’acord amb el Reial Decret 849/1993
de 4 de juny amb les millors condicions i preu possibles.
És conegut que degut a l’alta sinistralitat de la temporada passada les companyies han fet unes cotitzacions
molt a l’alça, fet que no ha permès continuar amb la companyia MAPFRE donat que aquesta cotitzava a 125€
federat, això ens ha obligat ha fer modificacions en els protocols d’actuació en cas d’accident i a la implementació
del comunicat d’accident de pagament incorporant la descàrrega del mateix mitjançant l’aplicació de llicències.
El comunicat d’accident podrà ser d’Urgències (20€) o bé Ambulatori (8€). Tots els diners que es paguin per
aquest concepte aniran a un bossa comuna que s’utilitzarà per pagar part de l’assegurança esportiva de la
temporada 2016/17.

Informació de les pòlisses






Col·lectiu A:
o Asseguradora: ALLIANZ
o Nº: 037523356 Grup 1 (Enllaç)
o Cobertura: Enllaç
o Preu: 15,50€
Col·lectiu B:
o Asseguradora: ALLIANZ
o Nº: 037520743 Grup 1 (Enllaç)
o Cobertura: Enllaç
o Preu: 85€
Col·lectiu C:
o Asseguradora: ALLIANZ
o Nº: 037523356 Grup 1 (Enllaç)
o Cobertura: Enllaç
o Preu: 6,50€
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Protocol d’actuació Escola, Premini, Mini, Preinfantils i Cadets
Accident d’ambulatori (Cost del comunicat 8€)
Sol·licitud de comunicats i llicència federativa
Els comunicats s’hauran de sol·licitar a secretaria@cbmontpedros.org indicant:
 Nom i cognoms dels jugador
 Equip
 Dia i explicació de com ha succeït l’accident.
La documentació serà lliurada el següent dilluns, dimecres, divendres o dissabte a les 18.00 de la
tarda al Pavelló.
Comunicació de l’accident
S’haurà de realitzar en un termini màxim de 7 dies trucant al

93 487 45 75 (ext. 3)

Horari: Dilluns a Dijous de 9:00 a 14:30 i de 16:00 a 19:00 hores i Divendres de 9.00 a 15:00 h
Es sol·licitaran:
 Identificació (fitxa federativa)
 Explicació de l’accident
 Comunicat d’accident (posteriorment s’haurà de remetre a sinistres@unifedesport.cat
juntament amb informes mèdics i prescripcions si n’hi hagués).
Arribat a aquest punt la mútua us informarà d’on rebre assistència.

Accident d’urgència (Cost del comunicat 20€)
S’entén com a tal l’atenció sanitària la demora de la qual 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 que
es produeix l’accident.
Comunicació de l’accident
Trucar al telèfon d’assistència 24 hores on coordinaran l’assistència d’urgències en un centre
concertat:

902 102 687

Posteriorment s’haurà de remetre el comunicat d’accident juntament amb els informes mèdics i
prescripcions mèdiques si n’hi haguessin a sinistres@unifedesport.cat. Els comunicats els podreu
sol·licitar mitjançant el mateix mecanisme que a l’apartat accident d’ambulatori.

Urgència Clínica Vital
Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Un
cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic
concertat.
En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels
costos de l’atenció prestada.
La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la
Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia,
aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància tal i com s’indica a l’apartat
d’accident d’ambulatori.
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Protocol d’actuació Júnior, Sots21, Sènior, Entrenadors, Delegats i Directius
Accident d’ambulatori (Cost del comunicat 8€)

Sol·licitud de comunicats i llicència federativa
Els comunicats s’hauran de sol·licitar a secretaria@cbmontpedros.org indicant:
 Nom i cognoms dels jugador
 Equip
 Dia i explicació de com ha succeït l’accident.
La documentació serà lliurada el següent dilluns, dimecres, divendres o dissabte a les 18.00 de la
tarda al Pavelló.
Comunicació de l’accident
S’haurà de realitzar en un termini màxim de 7 dies trucant al

93 293 39 15

Horari: Dilluns a Divendres de 9:00 a 18:00
Es sol·licitaran:
 Identificació (fitxa federativa)
 Explicació de l’accident
 Comunicat d’accident (posteriorment s’haurà de remetre a siniestros.federaciones@aon.es
juntament amb informes mèdics i prescripcions si n’hi hagués).
Arribat a aquest punt la mútua us informarà d’on rebre assistència.

Accident d’urgència (Cost del comunicat 20€)
S’entén com a tal l’atenció sanitària la demora de la qual 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 que
es produeix l’accident.
Comunicació de l’accident
Trucar al telèfon d’assistència 24 hores on coordinaran l’assistència d’urgències en un centre
concertat:

902 102 687

Posteriorment s’haurà de remetre el comunicat d’accident juntament amb els informes mèdics i
prescripcions mèdiques si n’hi haguessin a siniestros.federaciones@aon.es.Els comunicats els podreu
sol·licitar mitjançant el mateix mecanisme que a l’apartat accident d’ambulatori.

Urgència Clínica Vital
Només en cas d’Urgència Clínica Vital es podrà acudir directament al centre sanitari més proper. Un
cop superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser traslladat a un centre mèdic
concertat.
En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà càrrec dels
costos de l’atenció prestada.
La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d’assistències en centres no concertats o de la
Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En el cas que es facturessin a la Companyia,
aquesta podria repercutir-los en l’assegurat.
El federat haurà de comunicar el primer dia hàbil la seva circumstància tal i com s’indica a l’apartat
d’accident d’ambulatori.
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Cost del comunicat per l’afectat
Donada l’alçada de la temporada en que s’han comunica aquests canvis i la impossibilitat de conèixer
el cost que suposaria l’assumpció total del cost dels comunicats per part de l’entitat, el repartiment
del cost de la sol·licitud de comunicat es farà de la següent manera.
 75% del cost per part de l’afectat
 25% del cost per part de l’entitat

