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Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
ASSEGURANÇA ESPORTIVA ALLIANZ LLICÈNCIES 2016
Benvolguts i Benvolgudes,
Us informem que a partir del dia 1 de juliol la companyia asseguradora HELVETIA SEGUROS S.A que cobria
fins ara les pòlisses de JUTGES i TÈCNICS deixa d'estar activa. Com a conseqüència d'aquest fet,
ALLIANZ assumeix tots els drets i obligacions establerts en els contractes d'assegurances que hi havia fins
al moment amb HELVETIA SEGUROS S.A.
Malgrat el manteniment de totes les condicions, sí que canvia la pòlissa i la numeració de la mateixa, així
com els telèfons d'assistència per a qualsevol sinistre.
- Accidents: Pòlissa Núm. 39379759/0
Us avancem que la nova pòlissa de TÈCNICS i JUTGES, la Declaració d'Accidents i el protocol a seguir en
cas d'accident ja els podeu trobar penjats i descarregar en format PDF a la nostra web, dins l'apartat
Assistència Esportiva. Us fem arribar també els nou telèfon on cal trucar per a qualsevol sinistre per tal que
us adrecin al Centre sanitari més proper:
-* 902 102 687
Aprofitem per recordar també que és imprescindible en cas d’accident esportiu, seguir els protocols
d’actuació que estableixen les asseguradores, complint els terminis de comunicació, i que al
complimentar el parte d’accident quedi ben explicat que es tracta d’un accident esportiu traumàtic:
“S’entén per accident la lesió corporal soferta durant la vigència de la Pòlissa, que derivi d’una causa violenta,
externa, de sobte i aliena a la voluntat de la persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica
esportiva."
En el procediment d’actuació en cas d’accident s’ha de trucar al telèfon d’assistència de l’asseguradora que
es tracti per comunicar-ho, demanar el número d’expedient i que us indiquin quin és el centre d’assistència
més proper (sempre pot haver modificacions d’altes i de baixes en el llistat de centres publicat), llevat dels
casos d’urgència vital en que es pot anar al centre mèdic més pròxim, i comunicar-ho després a
l’asseguradora en el termini màxim de 24 hores, perquè indiqui els passos a seguir. La resta d'assegurances
resten com fins ara.
Llicència de jutge/sa, tècnic/a i auxiliar tècnic/aPÒLISSA ALLIANZ B7 39379759/0, subscrita per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
ALLIANZ telèfon d’atenció: 902 102 687

No dubteu en fer-nos arribar qualsevol dubte al respecte.
Salutacions,
ADMINISTRACIÓ

Pàgina 1 de 1

