Data: 08.10.13

Circular gral núm. 10

CANVI MÚTUA ADULTS
Benvolguts/des directors/es i presidents/es de clubs,
Us comuniquem que amb motiu de l´alta sinistralitat que s´ha produït
aquesta temporada esportiva amb els federats majors de 16 anys, ens hem
vist obligats a canviar d´assegurança ja que per aquesta nova temporada
ens suposava un augment de preu molt significatiu.
Per aquest motiu, els esportistes majors de 16 anys (17 anys en amunt), en cas
d´accident hauràn de dirigir-se a l´entitat Mapfre. Us adjuntem el link a
l´apartat de la nostra web on hi trobareu tota la informació (full comunicació
accident, normes d´actuació i centres concertats)
http://www.fedecatjudo.cat/mutues-d-accidents/mapfre-esportistes-adults-a-partir-17anys/156
Així, per la resta de l´any 2013 i per l´any 2014 les pòlisses d´assegurança
queden de la següent manera:
Infantils (0 a 16 anys)
Adults (17 anys en amunt)

FIATC
MAPFRE

Adjuntem l´escrit de la nostra agència d´assegurances explicant el motiu
d´aquest canvi i també les normes en cas d´accident i temps de carència.
Atentament
Fermín Parra
President

FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO
Barcelona 04 de Octubre de 2013

Presidente: Sr. PARRA
La Póliza de Accidentes de los Federados Mayores de 16 años contratada con la
compañía FIATC, en el ejercicio 2012/2013, ha tenido una siniestralidad del 170%.
Con estos datos la compañía FIATC para el ejercicio 2013/2014 ofertaba una prima
muy superior a la presupuestada por la Federación.
Todas las reuniones con la compañía Fiatc para intentar negociar la prima a la baja
para continuar con sus servicios para los federados mayores de 16 años, han sido
infructuosos.
La Federación y en beneficio de todos los Federados, ha tenido que buscar otras
alternativas, y la mejor en beneficio de todos los Federados, ha sido contratar el
seguro de Accidentes con motivo de la practica deportiva en los terminos previstos
por R.D. 849/193 de 4 Junio para los Federados mayores de 16 años, con la
compañía MAPFRE.
Ante cualquier duda o aclaracion para el PROTOCOLO a seguir podeis poneros en
contacto con nuestra Correduria de Seguros BELLVER telefono 93.215.49.30.
Agradeciendo el esfuerzo de todos.

NORMES PER LA UTILIZACIÓ DE LES
ASSEGURANCES D´ACCIDENTS
FIATC ( Menors de 16 anys ) Mapfre ( Majors de 16 anys )
En benefici per a tots els Federats, es necessari que les normes exposades
siguin d´obligat compliment pels Clubs i la pròpia Federació.
1.- La llicència dels Federats entrarà en vigor a efecte de poguer utilitzar
l´assegurança d´accidents a les 48 hores laborables d´haver estat donat
d´alta a la Federació.
2.- Els Centres d´assistència hauràn de ser els Concertats per les
companyies i només en cas d´ URGÈNCIA EXTREMA VITAL es podrà
anar al centre més proper.
3.- Els Comunicats d´ Accidents s´enviaràn dins de les primeres 48 hores
de l´accident al departament de Sinistres de la Corredurría Bellver.
a) Per e-mail : siniestros@segurosbellver.es
b) Per Fax: 93.487.20.52
c) Cas de no tenir e-mail ni Fax es pot enviar per mòvil
o Whatssap nº 69728 11 06.

