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 PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENTS   

 

OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA 

Donar cobertura a les lesions corporals accidentals sofertes pels assegurats en la pràctica Esportiva, en 
els termes que preveu l'RD849 / 1993 de 4 de juny. 

Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en centres mèdics o per facultatius 
concertats amb la companyia asseguradora.  

Només en cas d'urgència vital, Es podrà assistir directament al centre sanitari més proper i sempre 
d'acord amb els termes especificats en l'apartat "URGÈNCIA CLINICA VITAL" d'aquest protocol. 

 

1.- COMUNICACIÓ DE L'ACCIDENT: 

1.1  L'accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies a la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada, De la següent manera: 

• Envia el comunicat d'accidents degudament emplenat, juntament amb els informes i prescripcions 
mèdiques si hagués (en cas d'urgència clínica vital) a: 
 

parteaccidentefbme@gmail.com 

• Si el part està segellat i signat per la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, no caldrà lliurar 
còpia de la llicència, en cas contrari, si seria obligatori. 
 

• És important que les dades de contacte siguin correctes, si pot ser nº de mòbil del lesionat i / o 
pares / tutors, així com mail de contacte dels interessats. 
 

• Se li enviarà, després de comprovar tota la documentació necessària, al mail indicat en el 
comunicat, el nº d'expedient i següents passos a realitzar. 
 

• La plataforma d'assistència d'Allianz es posarà en contacte amb el federat per comunicar si el 
sinistre és objecte de cobertura, i en conseqüència remetre-les autoritzacions necessàries, així 
com els centres als quals podrà acudir. 
 

• Si el federat requereix de material ortopèdic curatiu prescrit per un metge després d'accident 
esportiu HAURÀ SOL·LICITAR AMB ANTELACIÓ trucant al 902.108.509, se li proporcionarà al 
federat el material necessari en lloc de lliurament convenient per al federat, sempre que sigui 
objecte de cobertura. 
 

• Per sol·licitar seguiment posterior de tractament o proves complementàries serà el mateix Centre 
Mèdic qui ho sol·liciti a la companyia allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es i aquesta 
enviarà l'autorització corresponent al centre mèdic sol·licitant. 
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• OBSERVACIONS a tenir en compte: 
 

o És important explicar detingudament el que ha passat en el comunicat d'accidents. 
o És obligatori que el part estigui segellat i signat pel federat i la Federació Balear de Muntanyisme 

i Escalada, així com adjuntar còpia de la llicència federativa en cas que el part d'accident no estigui 
signat per la Federació. 

o Si les dades de contacte no són correctes serà impossible coordinar l'assistència. 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment pot trucar a la plataforma de sinistres de Federacions d'AON: 

Dilluns a Divendres de 9:00 a 18:00 hores al telèfon 914.891.268 

 

2.- URGÈNCIES: 

2.1 S'entén per urgència com a tal, L'atenció sanitària la seva demora pugui comportar un 
agreujament de la lesió, mal extrem, o necessitat d'acudir immediatament en el moment posterior a 
l'accident, Sempre que aquesta assistència sigui Objecte de l'assegurança i dins de les 24 hores 
posteriors a l'accident. 

2.2 En aquest cas el federat haurà de trucar al telèfon d'assistència 24 hores, on coordinaran 
l'assistència a urgències en el centre concertat: 

913.343.293 

 

3.- URGÈNCIA CLINICA VITAL: 

3.1 Només en cas d'urgència Clínica Vitales 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. 

3.2 En cas de permanència en un CENTRE MÈDIC NO CONCERTAT la Companyia no es farà 
càrrec dels costos de l'atenció prestada. 

3.3 La Companyia no es farà càrrec dels costos derivats d'assistències en centres no 
concertats o de la Seguretat Socialexcepte en els casos d'urgència vital. En el cas que es facturaran 
a la Companyia, aquesta podria repercutir a l'assegurat. 

3.4 El federat ha de comunicar el primer dia hàbil seva circumstància a la Federació Balear de 
Muntanyisme i Escalada, tal com s'indica en el punt 1 d'aquest protocol per a l'obertura de 
l'expedient. 
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I per finalitzar ... 

* Li recordem que: 

� Serà motiu de tancament de l'expedient del sinistre i per tant no continuïtat de tractament, 

si durant la BAIXA MEDICA ESPORTIVA l'Federat realitza activitat esportiva, no tenint 

cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-se sense estar d'alta mèdica per 

un accident anterior.  

 

� L'accident ha de ser comunicat en un període màxim de 7 dies des que es produeix el 

mateix. 

 

� Qualsevol assistència, consulta mèdica, proves o rehabilitació, que no sigui 

d'URGÈNCIES, s’ha d'autoritzar prèviament, En cas contrari serà el federat qui es faci 

càrrec dels costos incorreguts. 

 

Els recordem que la pòlissa de la Federació es regeix segons el Reial Decret 849/1993 per la qual 

s'inclouen les lesions derivades d'accident esportiu, és a dir, per traumatisme puntual, violent, sobtat i 

extern, durant la pràctica esportiva, sempre que no siguin deguts a lesions cròniques i / o preexistents; 

s'exclouen també les malalties o patologies cròniques derivades de la pràctica habitual de l'esport, per 

microtraumatismes repetits, com ara tendinitis i bursitis crònica, artrosi o artritis, hèrnies discals, i en 

general qualsevol patologia degenerativa. 

 

 


