ASSEGURANÇA COL·LECTIVA D’ACCIDENTS ESPORTIUS 2016/2017
COBERTURA
Accidents ocorreguts a conseqüència de la pràctica del Futbol , Futbol-7 o Futbol Sala, en competicions
vinculades al Consell Esportiu del Garraf. No queden coberts els entrenaments ni altres competicions.
PRESTACIONS
1-Assistència medico-quirúrgica i sanatorial en accidents esportius, sense límits de despesa, I amb un límit
temporal de fins a divuit mesos des de la data de l’accident.
Les proves de diagnòstic i contrast, TACs, ressonàncies magnètiques,… es realitzaran sempre a criteri
mèdic, i amb l’autorització de l’Entitat Asseguradora, llevat en casos d’extrema urgència.
2-Assistència farmacèutica en regim hospitalari, sense límit de despesa, i amb un límit temporal de fins a
divuit mesos des de la data de l’accident.
3-Assistència en regim hospitalari de les despeses de pròtesis i material d’osteosíntesis, en la seva totalitat,
i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l’accident.
4-Les despeses originades per rehabilitació durant un període de divuit mesos des de la data de l’accident,
excepte el transport per la mateixa.
5-Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu segons barem,
sent l’import màxim a pagar per els grans invàlids de 12.020,24€.
6-Capital de mort, quant aquesta es produeixi com a conseqüència d’un accident en la practica esportiva,
per un import de 6.010,12€.
7-Capital de mort, quan aquesta es produeixi en la practica esportiva, però sense causa directa de la
mateixa, per un import de 1.803,04€.
8-Despeses originades per la compra de material ortopèdic per la curació d’un accident esportiu, per un
import del 70% del preu de venda al públic del mencionat material ortopèdic. La companyia facilitarà al
afectat una certificació, indicant en ella el nom de l’ortopèdia corresponent, per tal només hagi d’efectuar
el desemborsament del 30% no cobert, sent el 70% restant facturat directament a la companyia.
9-Despeses originades en odonto-estomatologia, per lesions en la boca motivades per accident esportiu.
Aquestes despeses seran coberts de forma il·limitada durant divuit mesos des de la data de l’accident quan
es corresponguin a honoraris mèdics, i fins 240,40€ en concepte de material, pròtesis…
10-Despeses originades per trasllat o evacuació del lesionat des de el lloc de l’accident fins el seu ingrés
definitiu en els hospitals concertats per la pòlissa de l’assegurança en casos de lesió greu o per prescripció
medica.
11-Assistència mèdica en els centres o facultatius concertats.
12-Les lesions o dolències esportives, no derivades d’un accident, no restaran cobertes per aquesta
assegurança. No obstant, els serveis mèdics assistencials procediran a una primera visita d’urgència de
l’afectat per efectuar un primer diagnòstic per el posterior control i seguiment per part del propi afectat.

13-L’àmbit de protecció dels riscos coberts es correspondrà amb els derivats de la pràctica esportiva
assegurada.
14-En cap cas quedaran cobertes per aquesta assegurança les seqüeles o recidives de lesions i dolències,
agudes o per sobrecarrega, amb origen anterior a la data d’alta de l’assegurat en la pòlissa, sent totes les
despeses derivades de la mateixa a càrrec de l’assegurat.

PROCEDIMENT
1-Trucar al

902 888 989

2-Facilitar nº Pòlissa

227833-03 / P0326 (MGC)

3-Acudir al centre indicat per la companyia.
4-Lliurar el comunicat d’accident, degudament signat per l’esportista lesionat i per un responsable,
entrenador o delegat, del seu seu equip.

Els centres d’urgència (Sant Camil, Sant Antoni o altres centres concertats de la SS) nomès es podran
utilitzar :
A. Si tenim autorització de la companyia
B. En casos d’urgències greus:
-Fractura evident
-Pèrdua de coneixement
-Ferida oberta
Qualsevol urgència greu haurà de ser comunicada al Consell Esportiu del Garraf el primer dia laborable
posterior a la data de l’accident.
La no comunicació de l’accident, i acudir a un centre d’urgències per compte i risc de l’assegurat, pot ser
motiu de denegació dels servei sanitari.
Que és un accident esportiu ?
S’entén per accident esportiu els soferts pels assegurats amb ocasió de l’exercici de l’especifica activitat
esportiva coberta per l’assegurança, en el que es produeix una lesió per l’esportista, sense patologia ni
alteració anatòmica prèvia, que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat
de l’assegurat.
Alguns casos no considerats accident esportiu:
Els que siguin conseqüència de la pràctica d’un esport diferent al específicament assegurat.
Els infarts de miocardi.
L’apoplexia o accidents cerebrovasculars.
La congelació, la insolació o altres efectes de la temperatura i pressió atmosfèrica.
Els accidents no produïts per causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat.

La vigencia d’aquesta pòlissa finalitza el 30 de setembre de 2017

