
Què s’ha de fer en cas de sinistre?

.

1.

2.

4.

5.

3.

Tranquil·litza’t i evita el perill.
1. 2. Data i lloc

3. 4 Danys

5. Testimonis

6. Persona assegurada 7. Vehicle
8. Companyia d’assegurances

9. Conductor

10. 11. 12. Circumstàncies i 
danys

13. 14. Croquis i observacions

15. Signatures

Indica la data i el lloc exactes del sinistre, el punt 
quilomètric si és una carretera, el nom dels dos carrers 

si és un encreuament...

Anota el nom, els cognoms i l’adreça de les persones 
ferides abans que marxin.

Escriu-ne la identitat clarament (noms, cognoms i 
adreces) i indica si hi ha atestat de la policia.

Copia les dades de les pòlisses o cartes verdes i 
comprova els permisos de conduir per emplenar 

l’apartat 9.

Indica amb precisió el punt de xoc inicial i descriu els 
danys. En l’apartat 12, marca les caselles que escaiguin 

i no t’oblidis d’indicar al final el nombre de caselles 
marcades.

Referma la versió amb un croquis o observacions.

Perquè aquesta declaració tingui validesa, no t’oblidis de 
signar-la. Fes-la signar també a l’altre conductor, dóna-li 

un dels exemplars i conserva’n l’altre. 

Omple la declaració amistosa

Si ho creus convenient, també 
pots fer fotos de l’accident amb el 
telèfon mòbil.

Fes-nos arribar tota la informació 
i posa’t en contacte amb 
nosaltres.

Recull totes les dades de la part 
contrària: matrícula, companyia 
d’assegurances i número de pòlissa, 
persona assegurada i conductor...

Si les persones implicades hi esteu d’acord...

Si les persones implicades NO hi esteu d’acord...

Si tens qualsevol dubte, avisa la policia perquè 
facin un atestat.
I, sobretot, no discuteixis ;)
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