Medicorasse

Corredoria d’assegurances

EN CAS D’ACCIDENT, tot mantenint la calma, és molt important...
1. RECOLLIR el màxim de DADES sobre els vehicles i les persones afectades pel mateix, així
com dels testimonis dels fets, si és el cas.
2. COMPLIMENTAR LA DECLARACIÓ DE SINISTRE amb la màxima atenció i enviar-la ràpidament
a Medicorasse (es pot avançar per fax al 93 567 88 76 o e-mail a sinistres@med.es, i posteriorment enviar els originals per correu). Una declaració incompleta, amb dades errònies, no
enviada en el termini d’una setmana o sense la signatura de les parts implicades pot retardar
la ràpida resolució del sinistre.
Juntament amb la seva pòlissa d’assegurança trobarà 2 tipus de Declaració de Sinistre:
a) Declaració Amistosa d’Accident (DAA): per accidents on estiguin implicats un màxim
de 2 vehicles.
Aquest document serà vinculant pel que fa
a l’aplicació dels convenis que agilitzen els
tràmits indemnitzatoris sempre que es donin
com a mínim les circumstàncies detallades a
continuació:
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b) Declaració Convencional (DC): per a la resta d’accidents.
c) En cas de no comptar amb els impresos detallats als apartats a) i b), també es pot presentar
la declaració de l’accident mitjançant un ESCRIT ADREÇAT A MEDICORASSE, fent constar:
les circumstàncies de l’accident, les dades necessàries per al peritatge (nom de la persona de
contacte, telèfon i/o e-mail, dades del taller i dia sol·licitat per a la peritació).
3. PERITATGE: el seu vehicle serà peritat ràpidament on vostè ens indiqui:
Al Drive-in ubicat al COMB
Horari a convenir concertant cita a través del telèfon indicat.
Al taller on vostè indiqui, podent ser realitzat el peritatge el dia següent de la seva comunicació
si aquesta es realitza abans de les 13h.

EN CAS DE ROBATORI cal...

- la declaració del sinistre estigui signada
pels 2 conductors implicats,
- es tracti d’una col·lisió directa entre 2 vehicles i no hi hagi més implicats.

1. PRESENTAR LA DENÚNCIA del robatori del vehicle o dels danys per intent de robatori
davant l’autoritat competent.
2. ENVIAR LA DECLARACIÓ DEL SINISTRE i LA DENÚNCIA a Medicorasse Sinistres, el més
aviat possible (es pot avançar per fax al 93 567 88 76 o e-mail a sinistres@med.es i posteriorment enviar els originals per correu).

Consells per emplenar correctament la DAA:
1. Identificar cada conductor amb les lletres
A i B, i utilitzar aquestes lletres en la descripció de l’accident, inclòs el croquis/dibuix del
mateix (I).
2. Marcar amb una X la maniobra realitzada
per cada conductor (veure llistat en la part
central de la DAA) (II). Si la maniobra no coincideix exactament amb cap de les descrites no fer cap marca i descriure-la per escrit.
Detallar clarament a quin conductor, A o B,
correspon la responsabilitat de l’accident.

4. L’imprès consta d’un original i una còpia. Cada conductor ha de remetre ràpidament el
document (és indiferent si l’original o la còpia) a la seva companyia asseguradora. No es pot
modificar la declaració un cop separat l’original de la còpia.

EN CAS DE TRENCAMENT DE VIDRES pot...
Activar el servei de REPARACIÓ URGENT trucant al telèfon 93 561 72 07
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3. Fer constar clarament la data, hora i lloc de l’accident (part superior de l’imprès) (III).

EN CAS DE NECESSITAR L’ASSISTÈNCIA EN VIATGE cal...
Activar el servei trucant al telèfon 93 416 50 40 (només per a vehicles assegurats amb
Zurich), facilitant les dades relatives a MATRÍCULA, NÚM. DE PÒLISSA, NOM DEL
CONDUCTOR
I LLOC ON ES TROBA EL VEHICLE (el més exacte possible).

