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EN CAS D’ACCIDENT...
BÀSQUET
FUTBOL SALA
HANDBOL

Com ja sabeu, les federacions de Bàsquet, Futbol Sala i Handbol, així com el Consell Escolar,
tenen una assegurança per qualsevol accident esportiu que pugui succeir a un jugador.
En aquest document us volem resumir quin és el protocol d’actuació, és a dir, què heu de fer i a
qui us heu de dirigir en cas de lesió d’un jugador. És important que seguiu l’ordre i les indicacions
que aquí us explicarem. En cas contrari, ni el C.E. Maristes Rubí ni l’asseguradora assumi-

rà el cost econòmic derivat.
Tingueu en compte aquest document durant TOTA la temporada i llegiu-lo amb deteniment.
El procediment a seguir és:
1.

Cal passar per/trucar a l’Oficina Tècnica del Club Esportiu per tal de fer la declaració d’accident. Caldrà comunicar les dades sobre el succés. Aquest pas és molt important!!

2.

Des del Club trucarem i omplirem l’informe amb totes les dades, tot incloent-hi el número
d’expedient que ens faciliti l’asseguradora. Amb l’informe emplenat pel Club, podreu dirigir-vos als centres concertats.

3.

A l’hora de registrar l’accident al centre mèdic, caldrà que lliureu l’informe que nosaltres
us hem facilitat.

4.

Haureu de retornar-nos l’informe mèdic i les prescripcions (si n’hi haguessin) durant les
següents 24h,
24h per tal de poder-les trametre a l’asseguradora.

Segons l’asseguradora, només podreu obviar aquests passos en cas d’urgència
urgència clínica VITAL.
VITAL En
cas contrari, no es faran càrrec de les despeses.
despeses
Les proves especials de diagnosis (TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies…), intervencions quirúrgiques i rehabilitació necessiten AUTORITZACIÓ PRÈVIA per part de la companyia.

CONTACTE:
•

De dilluns a divendres de 17h a 21h:
Presencialment o al telèfon 93 588 50 22

•

Caps de setmana en horari de compe%ció:
Presencialment (Responsables pavelló MANEL/GENÍS)

•

En úl%ma instància si no ens hi trobeu:

Telèfons emergències
681652874 / 609704063

