El procés d’actuació davant d’un accident te petites diferencies en funció de l’edat del ciclista, degut a la diferent
entitat asseguradora. A continuació es detalla els dos processos.

PER MAJORS DE 16 ANYS
ATENCIÓ: Aquest document és solament un RESUM de les normes d'actuació en cas d'accident esportiu, que
figuren íntegrament en el contracte de segur disponible en la Web, d'obligada lectura en cas de sinistre.
La cobertura d’aquesta assegurança es per lesions traumàtiques sofertes com a conseqüència d’una caiguda o
accident en la pràctica d’aquest esport. No cobreix qualsevol altre tipus de consulta mèdica.
La declaració de l’accident s’ha d’efectuar dins del termini màxim de 48 hores desprès de que s’hagi produït el
mateix.
Per la sortides al estranger, es obligatori comunicar-ho prèviament a la FCC
1º - Emplenament de la “DECLARACIÓ D'ACCIDENTS”, que haurà de ser signada i segellada per la Federació,
el Club o l'Entitat Esportiva a la qual pertanyi l'accidentat. 2º - Trucar al telèfon 24 hores AXA 902404084
immediatament després de l'accident. Primer triar l'Opció 5, després l'Opció 1 i finalment Departament de Lesions
(obertura de part).
3º - En la comunicació telefònica haurà de facilitar-se: · Dades personals del lesionat i telèfon de contacte. ·
Dades del Club o Entitat Esportiva a la qual pertany l'esportista lesionat. · Data i forma d'ocurrència. · Danys
físics. Una vegada recollits aquestes dades, el centre d'atenció telefònica facilitarà el nombre d'expedient que
haurà de ser anotat en l'encapçalament de la declaració d'accident. El Club remetrà posteriorment la declaració
d'accident a AXA, via fax al Nº 918070095, o bé via correu electrònic a l'adreça
(aperturas.corporalesnoauto@axa.es)
4º - La persona federada lesionada haurà d'acudir al Centre Concertat, aportant la declaració d'accident
degudament emplenada. És imprescindible per rebre assistència que a la declaració d'accident figuri el nombre
d'expedient o referència facilitada per *AXA. 5º - En cas d'URGÈNCIA VITAL el lesionat podrà rebre assistència
mèdica d'urgència en el Centre Sanitari més proper. AXA es farà càrrec de les factures derivades de l'assistència
d'urgència prestada en les primeres 24 hores des de la data d'ocurrència del sinistre. Una vegada superada la
primera assistència mèdica d'urgència, el lesionat haurà de ser traslladat al Centre Concertat més proper per
continuar el seu tractament

PER MENORS DE 16 ANYS
Normes d’actuació en cas d’accident
L’assistència mèdica garantida a la pòlissa serà prestada pel centre mèdic facultatiu concertat per Mapfre
Seguros Generales. Per accedir-hi és imprescindible dur a terme els següents passos:
1. Omplir la Declaració d’accidents, que haurà de ser signada i segellada per la federació, club o entitat esportiva
corresponent.
2. Trucar al Telèfon de l’Esport Català de Mapfre, número 902 157 504 per tal de posar en coneixement de
l’asseguradora l’accident.
3. En la comunicació telefònica ha de facilitar-se:
. Dades personals de la persona lesionada.
. Dades de la federació, club o entitat esportiva on té lloc l’accident.
. Data i forma d’ocurrència.
. Danys físics.
. La persona tramitadora facilitarà el número d’expedient.

4.Enviar la declaració d’accidents amb el número d’expedient a la corredoria de la Unió
de Federacions:
Per fax: 93 488 04 75
Correu electrònic a: unifedesport@ufec.cat
5.La persona federada lesionada ha d’anar al centre mèdic concertat aportant la
declaració d’accidents. És
imprescindible que en la Declaració d’accidents consti el número d’expedient.
6.En cas d’urgència la persona lesionada pot rebre assistència mèdica d’urgència al centre sanitari més proper.
Mapfre es fa càrrec de les despeses derivades de l’assistència d’urgència des de les primeres 24 hores des de la
data d’ocurrència de l’accident. Una vegada superada la primera assistència mèdica d’urgència, la persona
lesionada haurà de ser traslladada a un dels centres mèdics concertats per tal de continuar el tractament. En
cas de permanència en un centre no concertat, l’asseguradora no assumirà les despeses que derivades dels
serveis prestats.
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