
Important:

Tots/es els federats/es anireu rebent un Mail d'Itegra per descarregar la targeta sanitària federativa. Amb

aquesta tarja podreu comunicar accidents i rebre instruccions de com ser atesos/es.

Accidents no urgents: 

1, No hi ha ferides obertes. 

2, No hi ha sospita de fractura òssia. 

3, No hi ha pèrdua de coneixement. 

Que has de fer?

EL jugador/a o la seva família haurà de fer la comunicació de l’accident via telefònica a Itegra dintre de les 

primeres 72 hores des de l'ocurrència de l’accident.

• Trucar al 960 992 840 (dilluns a diumenge fins les 24h)

• Pòlissa: 375189, Subpolissa: 375191.

• Et demanaran:

1- Lloc i data de l’accident.

2- Telèfon de contacte.

3- El teu correu electrònic.

4- El teu codi postal (per assignar-te un centre mèdic proper).

5- Descripció que t’ha passat.

**********************************************************************

Accidents urgents: 

• Hi ha ferida oberta. 

• Hi ha sospita de fractura òssia. 

• Hi ha pèrdua del coneixement. 

Que s’ha de fer?

Trucar immediatament al telèfon 960 99 28 40 per declarar el sinistre i que la mútua assigni un centre 

d’urgències on ser atès/a. 

En aquest casos podrà trucar l’entrenador/a des del lloc dels fets.

Pòlissa: 375189, Subpolissa: 375191.

S’haurà d’informar a la mútua de: 

1- Lloc i data de l’accident. 

2- Telèfon de contacte. 

3- El teu correu electrònic. 

4- EL teu codi postal (per assignar-te el centre mèdic concertat mes proper). 

5- Una descripció detallada del que ha passat.

Si fos necessària la intervenció d’una ambulància, es el moment d’indicar-ho. Un cop realitzada

l’assistència, haureu d’enviar l’informe mèdic soporte@itegra.cat

************************************************************************



Accidents molt greus: 

La vida del federat accidentat està compromesa

Nomes en aquest casos excepcionals, es podrà anar directament al centre sanitari mes proper.

Un cop superada la primera assistència d’urgències, la família del federat haurà de comunicar a Itegra

l’accident al 960 99 28 40 per l’obertura de l’expedient i el trasllat al centre mèdic concertat per la mútua.

Pòlissa: 375189, Subpolissa: 375191.

En aquest cas, les dades a facilitar a la mútua seran les mateixes: 

1- Lloc i data de l’accident. 

2- Telèfon de contacte. 

3- El teu correu electrònic. 

4- EL teu codi postal (per assignar el centre mèdic concertat mes proper). 

5- Una descripció detallada del que ha passat.

**********************************************************************


