
KIROL ISTRIPUAK 

ASEGURUAREN XEDEA 

 

Aseguratuei kirola praktikatzean istripu batean pairatutako gorputz-lesioei 

estaldura ematea, ekainaren 4an R.D.849/1993-an aurreikusita dauden 

zehaztapenetan. 

Polizak estaltzen dituen laguntza medikoak aseguratzaile konpainiarekin 

itunpeko osasun-zentro  edo medikuek egingo dituzte. 

Bizi-larritasuna kasuetan bakarrik osasun-zentro hurbilenera joan daiteke eta beti 

“BIZI-LARRITASUN KLINIKO” protokoloan zehaztutako zehaztapenak betez. 

  

1.- Istripuaren jakinarazpena 

1.1 Istripua gehienez 7 egunen buruan jakinarazi behar zaio Aon kirol 

Federazioei era honetan: 

• Istripu partea behar bezala beteta bidali eta  honekin batera,  egotekotan osasun-

txostena eta mediku aginduak helbide hauetara: 

SINIESTROS.FEDERACIONES@AON.ES 
 

FVK.EKF@KARATEEUSKADI.EUS 
 

• Partea Klubak soilik zinatu badu, beharrezkoa da lizentziaren kopia bat 

bidaltzea (Federazioak zinatu badu lizentziaren kopia bidaltzea ez da beharrezkoa 

izango) 

• Garrantzitsua da kontaktu datuak zuzenak izatea, beharrezkoak dira 

lesionatuaren edo bere gurasoen telefono zenbakia eta interesatuen e-maila. 

• Dokumentazioa egiaztatu ondoren, espediente zenbakia eta egin beharreko 

hurrengo pausuak bidaliko dira e-mailera. 

• Allianz-ren asistentzia plataforma federatuarekin kontaktuan ipiniko da 

ezbeharra estaldura xedea izango den ala ez komunikatzeko, eta  ondorioz 

beharrezko baimenak bidali, eta itunpeko osasun-zentroen zerrenda. 

Tratamenduaren ondorengo jarraipena edo elkarren osagarri izango diren probak  

osasun-zentroak eskatu behar dizkio aseguru konpainiari  

(allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es) eta honek beharrezko baimena 

bidaliko dio mediku eskatzaileari. 
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Kontuan hartu beharreko oharrak: 
 

• Garrantzitsua da gertatutakoa arretaz esplikatzea istripu-partean. 

• Beharrezkoa da partea zigilua izatea eta federatuaz eta klubaz zinatuta egotea, 

eta lizentziaren kopia eranstea (Partea federazioaren zigilua badu ez da 

lizentziaren kopia eman behar). 

• Kontaktu datuak okerrak badia laguntza koordinatzea ezinezkoa izango da. 

Zalantza bat izan ezkero AON Federazioen ezbeharren plataformari deitu. 

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 18:00ak arte 91 489 12 68 telefonoan. 

  

2. Larrialdiak: 
 

2.1Larrialdia izango da osasun-arretaren atzerapena lesioaren larriagotzea 

eragiten badu, sekulako mina edo istripuaren ostean berehala medikura joatearen 

beharra dagoenean, betiere, asistentzia hau Seguruaren xede denean eta istripu 

osteko 24 orduen barruan. 

 2.2 Kasu honetan federatuak 24 orduko arreta telefonora deitu behar dute, 

bertan larrialdiko laguntza koordinatuko dute itunpeko zentro batekin: 

902108509 

 

3. BIZI-LARRITASUN KLINIKOA: 
 

3.1 Bizi-larritasun kliniko kasuetan bakarrik osasun-zentro hurbilenera joan 

daiteke. Larrialdiko laguntza jaso ostean, zauritua itunpeko zentro batera eraman 

behar da. 

 

3.2 ITUNDUTA EZ DAGOEN ZENTRO BATEAN gelditu behar bada 

konpainiak ez du egonaldia ordainduko. 

 

3.3 Konpainiak ez ditu itunduta ez dauden zentroen edo Gizarte-Segurantzaren 

laguntzak ordainduko, bizi-laguntza klinikoen kasuetan izan ezik. Konpainiari 

fakturatzen bazaio, honek federatuari edo/eta federazioari ordainduko dio. 

 

3.4 Federatuak bere egoera komunikatu behar dio AON ezbeharren plataformari 

istripuaren hurrengo egun baliodunean, protokolo honen lehenengo puntuan 

agertzen den bezala espedientea irekitzeko. 

 

3.5 Gogorarazten dugu lehenengo laguntza-medikoa Osakidetzan egin daitekeela 
14/1998 Euskadiko Kirol legeak 78.artikuluan esaten duen moduan– Osasun-laguntza, honek 
azaltzen du Eusko Jaurlaritzak eta osasun sistema publikoak, Osakidetzak duten akordioa. 



 

 

 
Gogorarazten dizugu: 
• Ezbeharraren espedientea itxiko dela eta beraz ez dela tratamenduarekin 

jarraituko, KIROL MEDIKUNTZA BAJA bitartean federatuak kirola egiten 

badu, eta ez dutela estaldurarik izango medikuak alta eman baino lehen eduki 

daitezkeen istripuak. 

• Istripua jakinarazi behar dela gertatu denetik 7 egunen buruan. 

•Larritasuna ez den edozein laguntza, kontsulta-medikoa, proba edo 

errehabilitazio, baimena izan behar duela aldez aurretik, bestela sortzen diren 

kosteak federatuak ordainduko dituela. 

• Federazio poliza 849/1993ko errege-dekretua jarraituz zuzenduta dagoela, 

bertan kirol istripu batek eragin dezakeen lesioak jasotzen direla, hau da, 

traumatismo zehatza, gogorra, bat-batekoa eta kanpokoa, kirola praktikatzean, 

lesioak kronikoak edo/eta aurretikoak ez badira; kirola maiz egiteagatik sortutako 

gaixotasunak edo patologia kronikoak baztertzen direla, mikrotraumatismo 

errepikakorrengatik, adibidez, tendinitis edo bursitis kronikoa, artritis edo 

artrosiz, herniak diskalak eta orokorrean edozein patologia endekapenezko 

gaixotasuna. 

 

 


