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Circular informativa a tots els Clubs Federats de Gimnàstica
ASSEGURANÇA ESPORTIVA LLICÈNCIES 2018
Benvolgudes i Benvolguts,
Us informem de les entitats que donaran cobertura als diferents tipus de llicències 2018; les llicències i
l’assegurança esportiva vinculada són vàlides per a un any natural, des de la data de subscripció amb una carència de 10 dies-, fins al 31 de desembre 2018; s’entén com a data de subscripció el dia en
que es fa efectiu el pagament, a la qual s’afegiran els deu dies de carència. L’edat màxima de cobertura és
fins a 75 anys.
Tota la documentació relacionada –protocol d’actuació, partes d’accident, centres d’assistència, etc.-, està
disponible a www.gimcat.com – Assistència esportiva.
Pel 2018 l'assegurança obligatòria esportiva de totes les llicències està contractada amb la companyia
ALLIANZ, però varia el número de pòlissa depenent del tipus de llicència, així que sigueu molt curosos
a l'hora d'omplir el parte d'accidents i assegureu-vos que correspon a la pòlissa que està donant cobertura a
la llicència del Federat, ja que si no faciliteu el número de pòlissa correcte a l'hora de fer la comunicació de
l'accident a la companyia, es possible que no us donin el número de sinistre al no trobar al federat a la base
de dades corresponent.
Us informem també que el número de telèfon d'assistència d'ALLIANZ així com el correu
electrònic ha canviat respecte a l'any anterior 2017. A continuació detallem aquestes noves
dades:
- Telèfon d'assistència: 91 325 55 68 / 902 102 687
- Correu electrònic: asistenciacolectivos.es@allianz.com
Podeu trobar tota la informació actualitzada en aquesta circular i en els documents i partes d'accident
disponibles ja a la nostra web, apartat Assistència Esportiva.

Llicència de gimnastes fins a 16 anys (inclosos) (FCG-1, FCG-1 INICIACIÓ (*), RFEG-1, i A-1(**)) PÒLISSA ALLIANZ núm. 039685898 00020 subscrita per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Telèfons assistència: 91 325 55 68 / 902 102 687
(*) La llicència FCG-1 INICIACIÓ va adreçada als/a les esportistes que participin al Campionat de Catalunya en Edat
Escolar de Gimnàstica Rítmica, de Gimnàstica Aeròbica o de Trampolí.
(**) La llicència A-1 va adreçada als/a les esportistes que practiquen qualsevol de les modalitats gimnàstiques en les
seves entitats però que “no fan competició”. Queden excloses les activitats d’acrobàtica, d’acroesport i de circ, que
hauran de tenir la llicència FCG-1 o FCG-2. Si durant la temporada es vol passar d’aquesta llicència a la FCG caldrà
abonar la diferència.

Llicència de 17 anys fins màxim els 75 anys, gimnastes, metge, fisio, coreògraf, prep. Físic, psicòleg,
directiu i altres (FCG-2, FCG-2 INICIACIÓ (***), RFEG-2, A-2 (****), B (*****)) –
PÒLISSA ALLIANZ núm. 040529706 subscrita per la Federació Catalana de Gimnàstica.
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Telèfons assistència: 91 325 55 68 / 902 102 687
(***) La llicència FCG-2 INICIACIÓ va adreçada als/a les esportistes que participin al Campionat de Catalunya en Edat
Escolar de Gimnàstica Rítmica, de Gimnàstica Aeròbica o de Trampolí.
(****) La llicència A-2) a partir de 17 anys fins màxim els 75 anys va adreçada als/a les esportistes que practiquen
qualsevol de les modalitats gimnàstiques en les seves entitats però que “no fan competició”. Queden excloses
les activitats d’acrobàtica, d’acroesport i de circ, que hauran de tenir la llicència FCG-1 o FCG-2. Si durant la
temporada es vol passar d’aquesta llicència a la FCG caldrà abonar la diferència.
(*****) La llicència B) d’activitat no federada va adreçada a l’activitat que no sigui una modalitat esportiva de la Federació
Catalana de Gimnàstica, ni activitats acrobàtiques, ni activitats de circ, ni altres esports federats. Activitat de cobertura
d’aplicació d’aquesta llicència: fitness, manteniment, ioga, condicionament físic, tercera edat, etc., i sempre que no
intervinguin en qualsevol tipus de competició.

Llicència de jutge/sa, tècnic/a i auxiliar tècnic/aPÒLISSA ALLIANZ núm. 39379759/0, subscrita per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya .
Telèfons assistència: 91 325 55 68 / 902 102 687
A l’utilitzar aquesta pòlissa cal identificar-se no per la federació esportiva a que es pertany sinó com a pòlissa
de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

En cas d’accident esportiu, és important seguir els protocols d’actuació que estableixen les
asseguradores, complint els terminis de comunicació, i que al complimentar el parte d’accident quedi
ben explicat que es tracta d’un accident esportiu traumàtic: “S’entén per accident la lesió corporal
soferta durant la vigència de la Pòlissa, que derivi d’una causa violenta, externa, de sobte i aliena a la
voluntat de la persona assegurada, sobrevinguda pel fet o ocasió de la pràctica esportiva. “
En el procediment d’actuació en cas d’accident és IMPRESCINDIBLE trucar al telèfon d’assistència de
l’asseguradora per comunicar-ho, demanar el número d’expedient i que us indiquin quin és el centre
concertat d'urgències més proper del lloc de l'accident.

Telèfons: 91 325 55 68 / 902 102 687
El Federat s'ha de dirigir al centre concertat indicat, on s'identificarà com a membre de la Federació
mitjançant la seva llicència i DNI.
Les assistències mèdiques cobertes per la pòlissa es realitzaran en centres mèdics o per part de facultatius
concertats amb la companyia asseguradora. La Companyia no es farà càrrec de les despeses derivades
d'assistència en centres no concertats o de la Seguretat Social excepte en els casos d'urgència vital i sota
l'estipulat a la pòlissa per aquest fet. En el supòsit que es facturessin a la Companyia, aquesta podrà
repercutir-los al Federat.
Quedem a la vostra disposició per a aquelles consultes que siguin necessàries i us saludem atentament,
ADMINISTRACIÓ
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