COMUNICAT D’ACCIDENTS
Telèfon Gestor Sanitari: 981 941 111 (Dll a Dv de 09.00h a 22.00h / Dss
Núm. de pòlissa: 35500356

i Dg de 09.00h A 23.00h)

Núm. EXPEDIENT:

Núm. de Llicència de Federat (si procedeix):

Federació/ Prenedor: FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

DADES DEL LESIONAT
NOM: ______________________________COGNOMS:_______________________________________________________________________
DOMICILI: ________________________________________________________________________________________
C.P.:___________________
POBLACIÓ:_______________________________________________ PROVÍNCIA: ___________________________________________________
E-MAIL: ____________________________________________
NIF:__________________________________TELÈFON:_____________________________ DATA NAIXEMENT: _________________________
CLUB:__________________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ DE LACCIDENT
DATA: ________/_________/___________ HORA: ___________
LLOC o INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA (detallar):__________________________________________________________________________________
TIPUS D’ESDEVENIMENT competició / entrenament oficial
(detallar):___________________________________________________________________
DESCRIPCIÓ I CAUSES DE L’ACCIDENT ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
TESTIMONIS DEL SINISTRE (nom, telèfon): __________________________________________________________________________________

CERTIFICACIÓ DE L’ACCIDENT
JO, SR/SRA ______________________________________________________________, amb DNI ________________________ en qualitat de
______________________________________ del ___________________________________________________, CERTIFICO que l’assegurat
pertany al col·lectiu assegurat i que els danys corporals soferts per ________________________________________ amb DNI
_________________________ han tingut lloc durant el transcurs de _______________________ en la data _________________ i en la seva
presència.
El firmant d’aquesta declaració respon de la veracitat de la mateixa i és conscient de les conseqüències que pot constituir la seva falsedat.

El lesionat declara conèixer que no podrà practicar cap activitat esportiva fins rebre l’alta mèdica esportiva.
El lesionat declara que no ha tingut cap lesió passada en la regió anatòmica accidentada (en cas contrari indicar):
Firma del DECLARANT i DNI

Firma del Lesionat

Vis i Plau i segell (Federació i/o Club)

A _________________________________ , a _____ de ________________ de ____________

El perjudicat/lesionat del sinistre anteriorment descrit autoritza expressament el tractament de les dades personals subministrades voluntàriament a través del present document i
l’actualització dels mateixos per:
- L’incompliment del propi contracte d’assegurança
- La valoració dels danys ocasionats en la seva persona
- La quantificació, en el seu cas, de la indemnització que li correspongui
- El pagament, en el seu cas, de l’import de la indemnització esmentada.
Així mateix, accepta que les dades personals esmentades siguin cedides, exclusivament, a aquelles persones o entitats la intervenció de les quals sigui necessària per al desenvolupament
de las finalitats indicades anteriorment, així com al prenedor de la pòlissa d’assegurança, i sense necessitat de que li sigui comunicada cada primera cessió que s’efectuï als cessionaris
esmentats.
De conformitat amb l’establert en la Llei 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, quedo informat de l’existència d’un fitxer informàtic de titularitat de
GEROSALUD, de la necessitat de subministrar les dades mèdiques requerides per a poder tramitar el sinistre objecte de la present declaració i de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, prestant el consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades, i molt especialment de les dades de salut contingudes en la present declaració
de sinistre d’accidents.

Recordi: Ha de trucar al 981 941 111
Per a comunicar un accident (sempre dins del termini màxim de comunicació de 7 dies a comptar des de la data d’ocurrència).
Quan tingui un accident per a que autoritzem l’Assistència d’Urgències i l’indiquem el Centre Sanitari més adequat per atendre’l. Una vegada atès ha
d’enviar al email siniestros@gerosalud.es aquest comunicat d’accident, així com l’informe mèdic emès pel facultatiu en un termini màxim de 72h.
Si precisa assistències posteriors, ha de sol·licitar autorització de les mateixes i l’indicarem el Centre Sanitari al què ha d’acudir.
No s’autoritzarà cap actuació sanitària que no hagi estat gestionada a través de Gerosalud.
Tant si l’accident s’ha produït durant una competició com si s’ha produït durant un entrenament oficial es requerirà la firma i segell del Club i/o Federació. No es
cobreixen assistències derivades d’accidents practicant esport d’oci o que no s’hagin produït en competicions oficials o entrenaments per a les mateixes.

