EN CAS D´ACCIDENT :
Abans d’activar el protocol per accident, és important
llegir l’annex sobre el reglament d’accidents de Mútuacat

1- DADES PRELIMINARS A SABER
-

Nom complet de l’accidentat/da.
DNI de l’accidentat/da.
Número de llicència esportiva de l’accidentat/da.
Tipus d’accident (què i/o com ha passat).
Data i hora aproximada de l’accident*.

2- TRUCAR A MÚTUACAT

93 253 38 93

2.1 INFORMAR DE L’ACCIDENT:
- Accident de jugador/a de la Federació Catalana de Rugbi
- Nom del club: C. R. Carboners de Terrassa
- Pòlissa: 123466
- Dades preliminars recollides (punt 1)
* Si excepcionalment cal enviar a Mútuacat qualsevol informació puntual per
correu electrònic, l’adreça és: federacions@mutuacat.cat

2.2 DEMANAR VISITA A URGÈNCIES* DEL CENTRE MÉS ADEQUAT

3- ENVIAR L’INFORME MÈDIC A secretaria@carboners.cat
Al centre mèdic donaran un informe que cal enviar a secretaria.
Aquest punt és molt important per a tramitar correctament l’informe mèdic i el
comunicat d’accident, que es gestionarà sempre des de secretaria.

*: les visites d’urgències només es poden sol·licitar durant les 48 h. posteriors a l’accident.

ANNEX
RESUM DEL REGLAMENT D’ACCIDENTS DE LA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA FEDERATIVA DE MÚTUACAT

Mútuacat proporciona, dins dels límits i condicions establertes en les condicions generals,
particulars, annexos i apèndixs de la pòlissa, les prestacions contractades acordades quan
l’assegurat/da o beneficiari/a pateixi un accident* durant la pràctica del rugbi, inclosos els
entrenaments i dins de l’àmbit territorial d’Espanya. A l’estranger, a les lesions a
conseqüència d’accidents ocorreguts durant les competicions i entrenaments, fins al límit
establert al títol (6.015,00 €) i aportant la documentació necessària (consultar punt 10.4 del
reglament).
Mútuacat es farà càrrec de les despeses derivades de l’assistència mèdica, quirúrgica i
hospitalària, les despeses farmacèutiques intrahospitalàries i les despeses de rehabilitació
física (no psíquica) que necessiti la persona assegurada com a conseqüència directa d’un
accident, amb la quantitat que s’hagi contractat en les condicions particulars i durant el
termini màxim de 18 mesos, que es compten des de la data de l’accident.
NO TENEN COBERTURA:
- Accidents in itinere.
- Hèrnies de qualsevol tipus.
- Lesions o altres conseqüències d’accidents degudes a intervencions quirúrgiques o actes
terapèutics, quan no siguin resultat d’un accident cobert per la pòlissa.
- Lesions produïdes en accidents a conseqüència de consum d’alcohol o substàncies
tòxiques o en duels, baralles i batusses encara que siguin durant la pràctica esportiva.
- Assistència mèdica fora dels centres concertats per Mútuacat.
- La continuïtat assistencial de sinistres que inicialment hagin estat atesos per facultatius
aliens al quadre mèdic concertat.
- Lesions esportives no traumàtiques causades per sobreús, sobreesforç o
microtraumatisme repetitiu
- Lesions esportives agudes d’aparició sobtada (trencament fibril·lar, tendinós o
lligamentós, etc.) sense que hi hagi traumatisme però que originen impotència funcional
per dolor, inflamació i/o edema.

*: S’entén com accident, qualsevol succés fortuït, que produeixi directament i per causa
sobtada, externa i violenta, i totalment aliena a la intencionalitat de la persona beneficiària,
un dany corporal (no psíquic) a la mateixa.
NO ES CONSIDEREN ACCIDENTS:
- Afectacions cardiovasculars.
- Infart de miocardi.
- AVC (Accidents Vasculars Cerebrals), popularment anomenats atac de feridura,
sobresang, vessament cerebral o ictus cerebral.
- Efectes de la temperatura i pressió atmosfèrica.
- Qualsevol patologia derivada de processos degeneratius que es vegin o no agreujats per
situacions d’esforç (lumbàlgies, dorsàlgies, pinçaments, cervicàlgies, dolors dorsals,
lumbars, musculars, processos mecànics de repetició, ruptures musculars) i, en
general, cap trastorn derivat d’esforços excessius o repetitius, a menys que siguin
resultat de traumatisme directe i documentat.

La totalitat del reglament està disponible pe a la seva consulta al web del club

carboners.cat

