ISTRIPUETAN JARDUTEKO PROTOKOLOA
Estalitako istripuak
Aseguratuak jasandako gorabehera traumatikoen ondoriozkoak, istripu bortitz, bat-bateko, kanpoko
eta aseguratuaren nahiarekin zerikusirik ez duen istripu batean sortuak.do.

1.) ZENTRO MEDIKORA JOATEA
-

Federatuaren txartelarekin identifikatzea
POLIZA Zbk.: 373006

Erreferentziako zentro itundua Iruñean
SAN MIGUEL KLINIKA
Beloso Alto K., 32.a 31006 - Iruñea
948 29 60 00
AXAren aldez aurreko baimena behar-beharrezkoa da lehen laguntza jaso ondoren kontsultak egiteko
(Gizarte Segurantzan larrialdia izan duten espezialistei kontsulta egiteko, diagnostiko probak egiteko,
ebakuntza kirurgikoak egiteko, errehabilitaziorako...).
* Existe la posibilidad de acudir a otros Centros concertados por la Compañía AXA que pueden consultarse en
el teléfono 911 11 71 23 o la página web de AXA (Centros asistenciales para seguros de accidentes).

2.) ISTRIPUA JAKINARAZTEA
Bi aukera daude ezbeharra konpainiarekin irekitzeko:
1. AUKERA:
Telefonoz 24 orduko AXAren telefonora deituz - 911 11 71 23

- Datu pertsonalak eta istripuaren deskripzio zehatza eman eta ESPEDIENTE-ZBK. jaso beharko da.
Ondoren, “ISTRIPU-DEKLARAZIOA” bidali beharko zaio konpainiari, federatuak eta klubak sinatuta, helbide
elektroniko honetara:

siniestros.gestioncorporalesnoauto@axa.es

2. AUJERA:
Istripuaren kudeaketa ireki daiteke federatuak eta Klubak sinatutako “ISTRIPU-DEKLARAZIOA” ondorengo
posta elektronikoar bidaliz:

siniestros.gestioncorporalesnoauto@axa.es
*Istripua gehienez ere 7 eguneko epean jakinarazi beharko zaio konpainiari.

3.) BAIMENAJ
Baimenen eskaerak, txosten medikoekin eta dagokion medikuaren preskripzioari batera eskatu
beharko dira ondorengo posta elektronikoaren bidez:
siniestros.gestioncorporalesnoauto@axa.es
* Konpainiaren baimenik gabe edo aukera libreko zentro batean egindako proba edo tratamendu
guztiak federatuaren kontura izanen dira.

BESTE GAI INTERESGARRI BATZUK
 Estaldura: Aseguruaren xedea da aseguratuek kirol-jardunean jasandako gorputz-lesio

arriskutsuak estaltzea, ekainaren 4ko 849/1993 Errege Dekretuan aurreikusitako
moduan. Beraz, lizentziaren asegurua istripu-asegurua da, EZ lesio-asegurua. Tendinitisa,
kontrakturak, tenista-ukondoa, etab. EZ dira polizak estaltzen.
 Espedientea itxi egingo da, eta, beraz, ez da jarraituko tratamenduarekin, baldin eta

KIROL-BAJA MEDIKOAREN aldian federatuak kirol-jarduera egiten badu, eta ondoren gerta
litezkeen istripuek ez dute estaldurarik izango, aurreko istripu baten ondorioz
medikuaren alta hartu gabe.
 Polizak ez ditu estaliko Gizarte Segurantzako zentroetan edo itundu gabeko zentro

medikoetan ematen diren laguntza medikoak, bizi larrialdietan izan ezik.
 Nafarroako Txirrindularitza Federazioak hitzarmen bat sinatu du Osasunbidearekin.

Horren bidez, istripuren bat gertatuz gero, TXIRRINDULARITZAKO federatuek Nafarroako
Gizarte Segurantzako edozein zentrotan hartuko dute parte, baina horrek ez dio kalte
ekonomikorik eragingo federatuari lehenengo aldian.
Jarraipen medikoa behar izanez gero, AXAri jakinaraziko zaio, goian adierazitako
protokoloei jarraituz, eta dokumentazioa aurkeztu edo dagokion medikuaren txostena
egin beharko da.
 Jarduera-protokolo zehatzari jarraitzen ez badio, konpainiak ez du bere gain hartuko

laguntzaren kostua, eta kostu hori federatuak berak ordainduko du.

