
 

 

PROTOCOL DE GENERACIÓ I DESCARREGA DEL COMUNICAT 

D’ACCIDENT 

  

Amb la incorporació del nou procediment d’actuació per a la 

temporada 2015/16 també s’incorpora un nou procediment de generació i 

descarrega dels Comunicats d’Accident mitjançant l’aplicació de llicències 

per tal de facilitar el seu control i reduir el marge d’error al assignar un 

sinistre a una pòlissa en concret, així com les dades del federat. 

 

COM GENERAR I DESCARREGAR EL COMUNICAT D’ACCIDENT? 

 

 

 Accedir a l’aplicació de llicències amb l’usuari del club. 

 

 

 

 

 

http://basquet.playoffinformatica.com/FormLogin.php


 

 

 Buscar el federat lesionat dins la pestanya de Federats. 

 

 Obrir el Formulari de FEDERAT fent clik damunt del Federat 

 A la part inferior del Formulari de Federat ens apareixen les 

Llicències del Federat. 

 



 

 

 

 Obrir el Formulari de Llicències fent clik damunt la llicència en la que 

s’ha accidentat el Federat 

 

 A la part inferior del Formulari de Llicencies ens apareixen “Informes 

d’accident”. 

 

 En el cas de llicències en estat Preinscrita no apareixerà aquest 

“Boto” doncs la llicència no te cap validesa i per tant no esta 

assegurada. 

 

 

 

 

 

 Per generar un nou comunicat d’accident cal fer clik damunt el Boto 

“+ Nou Informe”. 

 

 

 

 

 



 

 

 Apareixerà el Formulari d’Informe d’Accident 

 

 Cal omplir els camps que apareguin en blanc del Formulari i 

posteriorment signar-lo (El federat i el club), segellar-lo  i enviar-lo al 

correu electrònic de “sinistres” d’acord amb els Protocols d’Actuació. 

 Per el seguiment del sinistre es molt important que els camps “Email 

seguiment” i “Telèfon seguiment” estiguin correctament omplerts 

doncs aquests seran la via de comunicació directa amb el federat, 

per aquest motiu i a fi d’agilitzar la gestió de tràmits recomanem que 

el Email i Telèfon de seguiment siguin els del lesionat, o en cas de 

ser menor d’edat els del seu pare/mare o tutor. 

 El Comunicat d’accident es vàlid per un sol sinistre, en cas que el 

federat tinguin un segon accident caldrà donar d’alta un altre 

comunicat. 


