PROCEDIMIENT ABREUJAT D’ACTUACIÓ DEL LESIONAT EN CAS D’ACCIDENT

NORMES D’ACTUACIÓ
1.-SOL.LICITAR AUTORITZACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA MÉDICA
Comunicar l’accident a Allianz- Gerosalud el més aviat possible, dintre de les primeres 24h,
trucant al núm. de telèfon 981 941 111 / 902 922 009, i enviar el comunciat d’accident sempre
dintre de les 72 hores següents a l’accident. Un cop es contacti amb Allianz – Gerosalud, aquest
l’orientaran i facilitaran el núm. d’expedient del seu accident, així com l’adreça del centre
concertat al qual s’ha de dirigir per ser atès.
Si l’accidentat s’adreça a un centre no concertat o públic, la despesa no serà coberta per
Allianz-Gerosalud, a excepció d’urgència vital objectiva, per aquest motiu és molt
important que es realitzi la comunicació lo abans possible a Allianz – Gerosalud i evitar
despeses que li siguin reclamades al propi accidentat.
2.- COMUNICAT D’ACCIDENT
Aquest es pot descarregar de la pàgina web de la Federació al següent link:
https://federacioaeria.cat/serveis/assegurances/.
L’esmentat comunicat d’accident haurà de ser omplert en la seva totalitat, indicar el núm.
d’expedient i enviar-lo, en el plaç de les 72 hores següents a l’accident, a l’adreça electrònica
siniestros@gerosalud.es adjuntant la següent documentació:
1. Comunicat d’accident degudament complimentat amb la signatura de l’accidentat i testimoni si
hagués.
2. Fotocòpia del DNI i de la llicència federativa.
4. Informe mèdic de la primera assistència i qualsevol informe de patologia prèvia, si hagués.
5. Informe sobre la necessitat de prova complementaria o intervenció quirúrgica, així com tota la
informació mèdica per a la seva valoració per un metge especialista, si fos el cas.
Sense la presentació d’aquests documents no es podrà continuar donant assistència.
3.- ¿COM CONTINUAR AMB EL TRACTAMENT MÈDIC?
Si després de la primera assistència d’urgència és necessari continuar amb assistència mèdica
(consultes, proves complementaries, intervencions, rehabilitacions...) haurà de sol·licitar
autorització a Allianz-Gerosalud contactant al mateix núm. de telèfon 981 941 111 / 902 922 009.
No es cobrirà cap assistència posterior sense l’autorització de Allianz-Gerosalud a excepció de
l’existència d’una urgència vital objectiva.
Si l’accidentat s’adreça a un centre no concertat o públic sense haver avisat i autoritzat
prèviament per Allianz-Gerosalud, excepte en cas d’urgència vital, les despeses no seran
assumides per aquesta.

Per qualsevol aclaració es pot contactar amb Allianz-Gerosalut al 981 941 111/ 902922009
o mitjançant email a siniestros@gerosalud.es .

