Normes d’actuació en cas d’accident
L’assistència mèdica garantida a la pòlissa serà prestada pel centre mèdic concertat per L’ALIANÇA. Per accedirhi és imprescindible dur a terme els següents passos:
Primer
Omplir el comunicat d’accidents, que haurà de ser signat i segellat per la federació, club o entitat esportiva
corresponent.
L’accident s'haurà de justificar mitjançant el corresponent comunicat d'accident que l'entitat esportiva haurà
d'emplenar. Per acudir als serveis mèdics concertats és necessari aportar la comunicació i identificar-se amb el
DNI i document que acrediti la pertinença al collectiu que correspongui.
Segon
El servei mèdic al qual acudeixi ha d'emplenar els apartats de diagnòstic i consideració d’accident del certificat.
Un cop signat, en lliurarà una còpia a la persona lesionada. Posteriorment s'haurà de remetre a Aliança per fax
al número 93 304 28 93 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: departamentsubsidis@laalianza.com.
Tercer
Enviar la declaració d’accidents amb el número d’expedient a la corredoria de la Unió de Federacions:
Per fax: 93 488 04 75

o

Correu electrònic a: unifedesport@ufec.cat

Important

Si per motius d'urgència fos impossible emplenar el certificat prèviament, el servei mèdic concertat disposa
d'un model provisional per remetre Aliança. Abans de 7 dies s’ha de complimentar i remetre el definitiu.

Tot i que l'accident no requereixi assistència mèdica, s'ha de remetre a Aliança el certificat d'accident, fent
constar aquest extrem. D'aquesta manera si l'accident tingués conseqüències no detectades inicialment, es
podrà justificar la necessitat d'assistència mèdica posterior.
Consulteu la vostra federació,cas de tenir un circuit i mecànica pròpia per a la gestió dels comunicats
d’accidents.

Autoritzacions
Requereixen autorització per part d'Aliança: intervencions quirúrgiques, hospitalitzacions, exploracions
complementàries (a excepció de la radiologia simple):




Proves especials de diagnosi: TAC, RMN, ecografies, gammagrafies, artroscòpies, etcètera.
Intervencions quirúrgiques.
Rehabilitació.

Quan se sol·liciti autorització es remetrà el document de prescripció mèdica juntament amb una còpia de
l'informe d'accidents.
Els certificats d'accident o la sol·licitud d'autorització s'hauran de remetre a ALIANÇA mitjançant fax al número
93 304 28 93 o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: departamentsubsidis@la-alianza.com.
Davant qualsevol dubte, podrà contactar amb el Sr. Francisco Jiménez trucant al telèfon 93 433 76 08.

Important
Aliança no es farà càrrec de cap assistència mèdica que no sigui justificada mitjançant el certificat d'accident, ni
de les lesions que no siguin conseqüència directa del mateix.

Telèfon Aliança
Atenció a la persona federada 24hores 365 dies a l'any

Tel. 902 380 390

