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Llicències Trail Running-TBAL Nacional han de seguir el protocol de la RFEA: 

https://www.rfea.es/licencias/RTR.htm  
 

COMUNICACIÓ D’ACCIDENTS A ALLIANZ 
N. de contacte: 913 343 293. 
Prenedor de l’Assegurança: Federació d’Atletisme de les Illes Balears. 
N. de pòlissa: 
- 044421194 (llicències nacionals i autonòmiques IB). 
- 044432641 (llicències autonòmiques BR). 

 

Segons indicacions d’Allianz, passos a seguir per l’accidentat: 

1. EN CAS D'URGÈNCIA CLÍNICA VITAL 
El lesionat podrà rebre la prestació d'urgència en el Centre sanitari més pròxim. 
Superada la primera assistència i en un termini màxim de 48 hores, el lesionat haurà de 
ser traslladat a un Centre indicat per Allianz. En cas contrari, Allianz no es farà càrrec de 
les factures derivades per aquests serveis. A tal fi, el lesionat comunicarà l'accident a 
Allianz el primer dia hàbil a l'assistència d'urgència. 

2. EN EL CAS DE SER URGÈNCIA NO VITAL-NO SER URGÈNCIA 

Comunicar l’accident a Allianz (913 343 293): 

§ Dades personals de l'accidentat i tipologia de lesions. 
§ Dades del prenedor de l’assegurança i número de pòlissa. 
§ Data, lloc i descripció de l’accident. 
§ Indicar si es té llicencia Federada o no (llicència de dia). 

 

Allianz facilitarà a l’accidentat un n. de sinistre. 
 

1. L'Accidentat haurà d'emplenar i signar el comunicat d'accidents facilitat per 
l’organitzador (remès per la FAIB) incloent el n. de sinistre facilitat per Allianz. Allianz 
facilitarà a l’accidentat les dades i la ubicació del Centre del Quadre Mèdic més 
adequat tenint en compte les lesions sofertes. 
2. L'accidentat, en un termini no superior als 7 dies des de la comunicació de l'accident 
a Allianz, haurà de fer arribar el comunicat d’accidents i l’informe mèdic a la següent 
direcció d'email: allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es, indicant en l'assumpte de 
l'email en núm. de sinistre facilitat per Allianz. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

Federació d’Atletisme de les Illes Balears 
Protocol d’actuació en cas d’accident (ORGANITZADORS) 

Darrera modificació: 06/10/2022 
 

Página 2 de 2 

OBSERVACIONS 

v S'haurà de comunicar immediatament a Allianz l'ocurrència de l'accident. Com 
a màxim, en el termini de 7 dies, però mai passat aquest termini. 

v L’assistència mèdica es prestarà en els Centres del Quadre Mèdic de Allianz. 
v Qualsevol prestació d’assistència sanitària ha de ser autoritzada prèviament per 

Allianz. 
v Només en cas d’Urgència Vital es podrà acudir directament al centre sanitari 

més pròxim. Una vegada superada l’assistència d’urgències, el lesionat haurà de 
ser traslladat a un centre concertat. 

v En els supòsits que no es rebi el comunicat d’accident degudament emplenat 
dins del termini indicat, no s’hagi donat autorització específica per part de Allianz 
per l’assistència, o es romangui en Centre No Concertat després de la primera 
assistència en casos d’urgència vital, el cost de la prestació sanitària serà a 
càrrec de l’assegurat, segons s’indica en la pòlissa de l’assegurança. Ni la 
Companyia Asseguradora ni la FAIB es fan responsables dels possibles costos de 
la prestació sanitària que puguin ocasionar-se per l’incompliment del protocol 
de comunicació d’accident descrit anteriorment. 

v Serà motiu de tancament de l’expedient del Sinistre i per tant no continuïtat de 
tractament, si durant la baixa medica esportiva el lesionat realitza activitat 
esportiva, mancant de cobertura els accidents posteriors que poguessin produir-
se sense estar d’alta medica per un accident anterior. 

v S’exclouen les conseqüències, agreujaments o situacions relacionades amb les 
malalties, lesions o minusvalideses preexistents, tant físiques com psíquiques. 

 


