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REF.: Assegurança Esportiva 2023 
 

 
ASSEGURANÇA ESPORTIVA DE LA F.C.B.S TEMPORADA 2023 

(Menors 16 anys, Tècnics, Delegats/des, Directius/ves, Anotadors/es, Àrbitres) 

 

• Menors 16 anys (nascuts del 2007 al 2018). 

• Tècnics, Delegats/des, Directius/ves, Anotadors/es i Àrbitres. 

 

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 2023. 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents Imprescindibles que s’han de disposar abans de tramitar un accident esportiu federat.  
 

• Comunicat de Sinistre “Aviso de Accidentes”, omplert, signat i segellat pel club. 

• Original i una còpia en paper, de la llicència en vigor (Carnet Federatiu) 

• DNI/NIE/PASSAPORT (Que es va entregar al realitzar el tràmit de la llicència). 

 

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU FEDERAT D’URGÈNCIA AMB ALLIANZ: 

1. Omplir l’imprès “Aviso de Accidentes”, que haurà d’anar segellat pel club i signat per la persona 

que ha sofert la lesió.  
 

2. Posar en coneixement de ALLIANZ l’accident sofert de forma immediata mitjançant trucada 

telefònica al Centre d’Atenció 24 hores al telèfon 900.404.444 on us facilitaran el centre 
concertat d’urgències més proper del lloc de l’accident.  

 

 

 

-  
 

Esportistes Federats nascuts l’any 2007 fins l’any 2018 (Menors 16 anys). 

• Companyia Asseguradora: ALLIANZ 

• Pòlissa núm.: 048149035 

• Document: “Comunicat d’Accidents” de ALLIANZ específic pels menors. 

• Imprescindible: Telefonar per obrir expedient al 900.404.444 

• Email per enviar l’informe mèdic: asistenciacolectivos.es@allianz.com 
 

 
Tècnics/ Delegats-des/ Anotadors-es/ Àrbitres i Directius/ves. 

• Companyia Asseguradora: ALLIANZ 

• Pòlissa núm.: 039379759 

• Document: “Comunicat d’Accidents” de ALLIANZ específic 

• Imprescindible: Telefonar per obrir expedient al 900.404.444 

• Email per enviar l’informe mèdic: asistenciacolectivos@allianz-assistance.es 

• asistenciacolectivos@allianz-assistance.es  
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També, es facilitarà per part de l’asseguradora el número de sinistre que s’haurà d’escriure a 

l’encapçalament de la declaració d’accidents, on apareix: 

Exemple Menors 16 anys: 
 

 
 

 
 

 

Exemple Tècnics/ Delegats-des/ Anotadors-es/ Àrbitres i Directius/ves.: 
 

 

 

IMPRESCINDIBLE per rebre assistència, en el document Aviso de Accidentes, haurà de constar 

el NÚMERO DE SINISTRE. 

Nota: Pel vostre control seria bo que féssiu una foto del ”Aviso de Accidentes”, una vegada 

estigues complimentat i signat. 

3. El federat ha de dirigir-se al Centre Mèdic concertat indicat, aportant: 

 

• Carnet Federatiu, original i còpia (acreditació d’assegurat amb dret a cobertura) 

• Document del Comunicat del Sinistre “Aviso de Accidentes”  

• Document identificatiu (DNI/NIE, Passaport...), que van diligenciar al tramitar la 
llicència.  

 
4. Rebuda la primera assistència si es requereix ingrés o intervenció quirúrgica urgent, el Centre 

Sanitari sol·licitarà autorització a l’Assegurador (ALLIANZ), acompanyant informe mèdic amb el 

diagnòstic i prescripció de l’assistència rebuda, prescripció de l’assistència necessària i còpia de 
la Llicència federativa. L’Assegurador (ALLIANZ),  autoritzarà o rebutjarà la prestació directament 

al Centre. En cas d’impossibilitat de contactar per ser dia festiu o un altre motiu justificat, i si el 
Centre Sanitari estima necessària la intervenció, procedirà a realitzar-la.  

 

5. El comunicant (lesionat) remetrà posteriorment de la primera assistència, el document de 
“Aviso de Accidentes” a ALLIANZ al correu electrònic asistenciacolectivos.es@allianz.com en 

els accidents de menors de 16 anys, al correu electrònic asistenciacolectivos@allianz-
assistance.es en els accidents de directius/ves, delegats/des, tècnics àrbitres, anotadors/es i a la 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol (fcbs@fcbs.cat). 
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6. Assistències mèdiques posteriors a la primera visita: Si a criteri dels facultatius es requereixen 

una nova assistència (exploracions complementàries, rehabilitació, visites successives, etc.) una 

vegada presentat el Comunicat d’accidents “Aviso de Accidentes”; el Centre Sanitari sol·licitarà 
l’oportuna autorització a l’Assegurador (ALLIANZ), el qual respondrà directament al Centre 

Sanitari acceptant o rebutjant la prestació.  
 

7. En cas d’ URGÈNCIA VITAL el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència al Centre 
Sanitari més pròxim encara que no sigui concertat de l’Assegurador (ALLIANZ). 

 

8. En els accidents soferts a l’estranger, s’haurà d’acudir al Centre Mèdic del lloc de l’accident i 
fer-se càrrec el lesionat, el club... de les despeses d’Assistència que posteriorment seran 

reemborsades per l’Assegurador (ALLIANZ) sempre que estiguin garantides a la pòlissa. 
L’actuació administrativa serà la mateixa (emplenar document del Sinistre “Aviso de Accidentes”, 

telefonar a ALLIANZ per tenir el número de sinistre... ). 

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, club...... 

.  

IMPORTANT: 

Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en centre mèdics o per part de facultatius 
concertats amb la companyia asseguradora. La Companyia no es farà càrrec de les despeses derivades 

d’assistències en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d’urgència vital. En 

el supòsit que es facturessin a la Companyia, aquesta podria repercutir-los a l’assegurat (lesionat).  

Qualsevol prova o tractament realitzat sense l’autorització prèvia de la companyia correrà per compte de 

l’assegurat (lesionat). 

RISCOS EXCLOSOS 

Queden excloses, a més de les indicades al Reglament d’activitat d’oci i esport i al Reglament General de 

prestacions a les persones d’ALLIANZ. 

1. Les despeses de rehabilitació a domicili. 

2. Les despeses farmacèutiques derivades de l’assistència ambulatòria que pugui necessitar 
l’assegurat.  

 

Els documents d’Assegurança Aviso de Accidentes es podran descarregar a l’apartat de Circulars de la 

Web de la Federació: http://www.fcbs.cat/wp/documentacio/  

 

 

 
 

 
SIGNAT L’ORIGINAL 

Virginia Carbonell Bravo 
Secretària de la F.C.B.S 

 

Barcelona a, 13 de gener de 2023 
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