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TRAMITACIÓN DA SOLICITUDE DE PRESTACIÓN DO SEGURO ESCOLAR (ACCIDENTE 
ESCOLAR) NA FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA. 
 

O SEGURO ESCOLAR é un seguro que protexe aos estudantes universitarios menores de 28 
anos no caso de accidente escolar, outorgándolles prestacións médicas, farmacéuticas e 
económicas, segundo o caso. Depende do Ministerio de empleo y seguridad social. 

 
Como actuar en caso de accidente escolar? 

1. Ante un suceso de accidente escolar (na Facultade ou Centro de Prácticas) débese 
solicitar atención sanitaria inmediatamente nun Hospital público do SERGAS ou nun 
Hospital concertado co Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). 

2. Ao día seguinte, de ser posible, débese iniciar a tramitación da solicitude de prestación do 
Seguro Escolar. Para facelo é imprescindible SOLICITAR CITA NO DECANATO DA 
FACULTADE DE ENFERMARÍA E PODOLOXÍA OU NA COORDINACIÓN DA CLÍNICA 
UNIVERSITARIA DE PODOLOXÍA que serán os responsable de cubrir o parte de 
accidente dentro do MODELO DE SOLICITUDE DE PRESTACIÓN DO SEGURO 
ESCOLAR, que debe cubrir o estudante. 

3. A solicitude e documentación do/a alumno/a requiridas (resgardo de matrícula conforme 
se pagou o seguro escolar, entre outros) poden presentarse en calquera dos Centros de 
Atención e información da Seguridade Social. O recoñecemento do dereito 
correspóndelle ao INSS. 

4. O prazo para solicitar as prestacións derivadas de accidente escolar é dun ano. Como 
inconveniente de non iniciar rapidamente este trámite, recibirase no domicilio particular a 
factura correspondente aos gastos de atención sanitaria recibida nos centros públicos e 
concertados. 

Para más información visitar a páxina web: 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/Seguroescolar/index.htm 

Ou utilizar o teléfono de información do INSS: 901 16 65 65 
 
NOTA: Os estudantes da UDC que sexan maiores de 28 anos teñen a obriga de contratar, coa 
matrícula, a póliza do seguro HAC LUCE ACCIDENTES . 
 
A Facultade recomenda a contratación desta póliza tamén para o alumnado menor de 28 anos. 
 
Para máis información visitar a páxina web:  
 
http://www.udc.es/sape/seguros 
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