
 
 
 

PROTOCOL EN CAS D'URGÈNCIA NO 
VITAL, ASSISTÈNCIA MÈDICA 

 

S'entén com a URGÈNCIA l'atenció sanitària la demora de la qual puga implicar 
agreujament de la lesió, dolor extrem, o necessitat d'acudir immediatament en el 
moment posterior a l'accident, sempre que tal assistència siga Objecte de 
l'Assegurança i dins de les primeres 24 hores des que es produeix l'Accident 
Esportiu. Aquest protocol val igualment per a l'assistència mèdica en cas d'accident 
esportiu. 
 
En aquest cas haurà d'anar al Centre Mèdic Concertat mes pròxim. Tan sols en cas 
d'urgència vital podrà acudir a qualsevol Centre, encara que no siga Concertat. El 
procediment és: 
 
1r Tria el teu  Centre Mèdic Concertat més pròxim en el següent enllaç de Allianz: 
https://www.allianz.es/centro-respuesta-rapida/utilidades/cuadro-medico-
allianz/cuadro-medico-accidentes.html 
 
2n Abans d'acudir al Centre Mèdic Concertat, crida a ALLIANZ en el telèfon 913 255 
568 Per a atenció mèdica a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Galícia, Madrid, 
Cantàbria i Andalusia  o al 913 343 293 (per a la resta del territori espanyol) per a rebre 
el número d'expedient, i envíar les autoritzacions oportunes al Centre Mèdic Concertat 
triat. Et demanaran les següents dades: 
 
Dades de l'Assegurança d'Accidents de la Federació Pòlissa 48085794 
- Número de la teua llicència federativa 
- Dades personals de l'accidentat i tipologia de lesions 
- Data, lloc i descripció de la forma d'ocurrència. 
 
3r Acudisca al Centre Mèdic Concertat triat on hauràs de presentar el DNI i la Llicència 
Federativa. Amb el Número d'expedient que t'han donat, emplena el Comunicat 
d'accident que et proporcionarà el teu club o la Federació. A continuació, haurà 
d'emplenar, signar i enviar el Comunicat d'Accidents a la Federació 
(licencias@somvela.com). En els supòsits que no es reba el comunicat d'accident 
degudament emplenat, el cost de la prestació sanitària serà a càrrec de l'assegurat. 
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Qualsevol prestació d'assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per Allianz. 
L'assistència sanitària rebuda sense l'autorització específica de Allianz manca de 
cobertura, excepte l'indicat en cas d'urgència vital. 
 
L'autorització de l'assistència mèdica, ja es tracte d'una primera assistència o 
d'assistència mèdica successiva, se sol·licitarà en els números de telèfon indicats. 
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