FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL
CIR. ADM.: 04/15
Reg Sortida: 07.15
REF.: Assegurança Esportiva FCBS 2015

ASSEGURANÇA ESPORTIVA DE LA F.C.B.S TEMPORADA 2015
Les assegurances esportives federades contractades per la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol, acompleixen amb els mínims exigits pel RD849/1993 de 4 de juny. La seva vigència és
de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2015.
S'entén per accident la lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada i aliena a la
intencionalitat de l'assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva
federada.

-

Esportistes Federats nascuts l’any 1999 fins l’any 2010 (Menors 16 anys).

Companyia Asseguradora: Mapfre Familiar
Pòlissa núm.: 055 – 1080005000 (Menors de 16 anys).
Document: “Comunicat d’Accidents” de Mapfre específic pels menors.
Imprescindible: Telefonar per obrir expedient al 902.157.504

-

Esportistes i Directiu/ve Federats nascuts/des l’any 1998 fins l’any 1940 (Majors
16 anys).

Companyia Asseguradora: Mapfre Vida
Pòlissa núm.: 055-1480568046 (Majors de 16 anys).
Document: “Comunicat d’Accidents” de Mapfre específic pels majors i Directius/ves.
Imprescindible: Telefonar per obrir expedient al 902.136.524/ 902.157.504

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU FEDERAT D’URGÈNCIA AMB
MAPFRE:
1. Omplir l’imprès “Declaració d’Accident específic”, que haurà de ser segellat pel club i
signat per la persona responsable del Club que certifica l’accident, per duplicat.
2. Posar en coneixement de MAPFRE l’accident sofert de forma immediata mitjançant
trucada telefònica al Centre d’Atenció 24 hores (902 157 504/902.136.524), on us
facilitaran un número d’expedient que haurà d’anotar-se a l’encapçalament de la
declaració d’accidents.
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3. El federat lesionat podrà anar al Centre Mèdic concertat de Mapfre (veure llistat de
centres adjunt a aquesta circular), aportant l’acreditació d’assegurat amb dret a
cobertura amb el carnet federat vigent i document de la “Declaració d’Accidents”
degudament emplenat. (Es imprescindible per rebre assistència que a la declaració
consti el número d’expedient ).
4. El comunicant remetrà posteriorment el document de “Declaració d’Accidents” a
MAPFRE al número de fax 91.700.30.73 i a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
(fcbs@fcbs.cat).

5. En cas d’URGÈNCIA VITAL el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica de urgència al
Centre Sanitari més pròxim. MAPFRE es farà càrrec de les factures derivades de
l’assistència d’urgència prestada a les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència
de l’accident.
Una vegada superada la primera assistència d’urgències, el lesionat haurà de ser
traslladat al Centre Mèdic Concertat per a continuar el seu tractament.
En cas de permanència en centre mèdic NO CONCERTAT, MAPFRE no assumirà el
pagament de les factures derivades dels serveis prestats.
6. En els accidents soferts a l’estranger, l’actuació serà la mateixa (emplenar document
d’accidents, telefonar a MAPFRE per tenir el número expedient... ), amb la diferència
que el cost de l’accident s’haurà de pagar en el moment per l’accidentat, club ... i una
vegada aquí (Espanya), es farà el reemborsament des de MAPFRE.
El reemborsament s’ha de sol.licitar a MAPFRE, enviant un fax al 91.700.30.73 amb la
factura, declaració d’accidents, el informe que ens hagin donat al centre mèdic en el
que ens hagin atès i les dades bancàries del club o persona que ha desemborsat els
diners prèviament.
La cobertura de la pòlissa a l’estranger solament contempla la quantitat de fins a
6.015€. Al que sobrepassi d’aquesta quantitat, no està assegurada i se’n haurà de fer
càrrec el lesionat.
7. Les autoritzacions, necessitaran autorització prèvia de la companyia en les següents
proves i tractaments:
•
•
•

Proves especials de diagnosis (TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies,
Artroscòpies,...)
Intervencions Quirúrgiques
Rehabilitació

(En aquests casos el metge o Centre Mèdic concertat sol.licitarà a MAFPRE aquesta
autorització al fax nº 91.700.30.73. Aquesta autorització s’ha d’acompanyar còpia de
l’informe mèdic detallat, facilitant, també per fax, la corresponent autorització o
denegació de la prova o tractament sol.licitat)
IMPORTANT: Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la
companyia correrà per compte de l’assegurat.
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-

Tècnics/ Delegats-des/ Anotadors-es/ Àrbitres

Companyia Asseguradora: Nationale Suisse
Pòlissa núm.: 112000564 (Tèc. Del. Ano. Arb)
Document: “Petició Assistència Mèdica d’Urgència”- P.A.M.U
Imprescindible: Telefonar per obrir expedient al 902.136.524/ 902.157.504

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU FEDERAT D’URGÈNCIA AMB
NATIONALE SUISSE:
1. Omplir l’imprès “Peticio d’Assistència Mèdica d’Urgència”que haurà de ser segellat
pel Club o Federació i signat per la persona responsable del Club o Federació que
certifica l’accident, per duplicat
2. Posar en coneixement de Nationale Suisse l’accident sofert de forma immediata
mitjançant trucada telefònica al 902.344.260 on us facilitaran el Centre Mèdic
Concertat més pròxim.
3. En cas d’anar a un Centre No Concertat per Nationale Suisse per rebre assistència
mèdica, es tindrà dret a reemborsament de les despeses que us hauran cobrat en el
moment de l’assistència, enviant la factura per e-mail a siniestros@nationalesuisse.es,
conjuntament amb “la Petició Assistència Mèdica d’Urgència”, l’informe que us hagin
donat al centre mèdic i les dades bancàries del club o persona que ha de rebre els
diners.
4. El federat lesionat podrà anar al Centre Mèdic concertat de Nationale Suisse (veure
llistat de centres adjunt a aquesta circular), aportant l’acreditació d’assegurat amb
dret a cobertura amb el carnet federat vigent i document de la “Petició d’Assistència
Mèdica d’Urgència” degudament emplenat.
5. El Club o Federació remetrà en el moment o al dia següent de l’accident, el document
de “Petició d’Assistència Mèdica d’Urgència” a Nationale Suisse per e-mail a
siniestros@nationalesuisse.es i a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol
(fcbs@fcbs.cat), conjuntament amb el document que li hagin facilitat al lesionat en el
Centre Mèdic Concertat o No Concertat.
6. En els accidents soferts a l’estranger, l’actuació serà la mateixa (emplenar document
d’accidents, telefonar a Nationale Suisse .....), amb la diferència que el cost de
l’accident s’haurà de pagar en el moment per l’accidentat, club ... i una vegada aquí
(Espanya), es farà el reemborsament des de Nationale Suisse enviant un e-mail a
siniestros@nationalesuisse.es amb la factura conjuntament amb “la Petició
Assistència Mèdica d’Urgències”, l’informe que us hagin donat al centre mèdic i les
dades bancàries del club o persona que ha desemborsat el diners prèviament.
La cobertura de la pòlissa a l’estranger solament contempla la quantitat de fins a
6.015€. Al que sobrepassi d’aquesta quantitat, no està assegurada i se’n haurà de fer
càrrec el lesionat.
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7. Les autoritzacions per un especialista, rehabilitació... fora de la urgència com a tal,
necessitaran l’autorització prèvia de la companyia. (En aquests casos el metge o Centre
Mèdic concertat sol.licitarà a Nationale Suisse aquesta autorització al e-mail
siniestros@nationalesuisse.es. Aquesta autorització s’ha d’acompanyar còpia de
l’informe mèdic detallat, “Petició d’Assistència Mèdica d’Urgència”.
IMPORTANT: Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la
companyia correrà per compte de l’assegurat.

Aquesta circular es podrà descarregar a l’espai del Blog de la FCBS, a l’apartat
Documents/Circulars: https://strikecat.wordpress.com/circulars/circulars-administratives/
I també es podran descarregar a l’espai del Blog de la FCBS, a l’apartat de Mútues aquests
documents: “Declaració d’Accident específic” de Mapfre i “Peticio d’Assistència Mèdica
d’Urgència” de Nationale Suisse amb els centres mèdics de cada companyia:
https://strikecat.wordpress.com/circulars/mutua/

SIGNAT L’ORIGINAL
Virginia Carbonell Bravo
Secretària de la F.C.B.S

Barcelona a, 10 de febrer de 2015
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