
Protocol EN CAS D’ ACCIDENT
Passos a seguir si un jugador/a pren mal en un entrenament o partit: 

Versió 
en català Més a www.elmasnoubasquetbol.cat

@masbol1935

1. 
S’ha de comunicar:
a) Nom i cognoms del jugador/a.
b) Número de llicència
c) Número de pòlissa

Vies de comunicació amb el club.
· emb@elmasnoubasquetbol.com
· 93 555 18 36 (en horari d’oficina)
· Dilluns, dimecres i divendres de
  18h a 20h a les oficines del club
  (c/Ciutat de Sant Sebastià, 14, El 
  Masnou).  Masnou).

Què necessitem saber?
· Nom i cognom de l’accidentat.
· Data del succés.
· Categoria on juga. 
· Centre mèdic al qual s’ha
  acudit o es té intenció d’anar.
· Lesió (pot ser el que hagi dit· Lesió (pot ser el que hagi dit
  el metge o el motiu pel qual
  s’hi ha anat).
· Informe mèdic en el cas que
  n’hi hagi.

En els primers 4 dies després de l’accident, a partir d’aquest 
moment l’asseguradora ja no se’n fa càrrec. 

Com obtenir la llicència?
La tenen els entrenadors o amb la App 
oficial de la federació (BQ Llicència) 
disponible per a iPhone i Android.
Normalment és el DNI del jugadxr o 
el CatSalut

El número de pòlissa varia en funció de la categoria, hi ha dos grups:

Al TREDIC (c/Itàlia, 1,
El Masnou), o podeu consultar 
els centres a la web del club
(informació> protocol en cas 
d’accident) o preguntar a 
l’aseguradora quan truqueu per
demanar autorització.demanar autorització.

* Per accedir a qualsevol centre 
mèdic és imprescindible tenir 
l’autorització previa de la
companyia. 
** Per a futures autoritzacions,
encara que sigui del mateix
accident, s’ha de tornar a trucaraccident, s’ha de tornar a trucar
a la companyia.

Centres mèdic on podeu
acudir:

cadets, infantils, preinfantils,
minis, preminis i escola.

048961051Nº de pòlissa 048957716nº de pòlissa

913 255 568Demanar AUTORITZACIÓ al

2. COMUNICAR-HO al club

Grup 1
sèniors, sots 25, sots 21, 
júniors, entrenadors i delegats.

Grup 2


