Guia de preenchimento da Declaração Amigável de Acidente (DAAA)

4. Danos materiais:
Indique a existência
de danos noutros
veículos ou objectos.
É necessário
identificar os
proprietários, quando
existam.

1. Data do acidente:
Indique a data e a
hora em que ocorreu
o sinistro

2. Local: Local em
que ocorreu o sinistro

3. Feridos: Indique se
na sequência do
sinistro houve
feridos, ainda que
ligeiros

5. Testemunhas:
Indique o nome,
morada e contactos
(telefone e e-mail)
das testemunhas,
caso existam

6. Segurador/
Tomador de seguro:
Indique o nome e
morada do segurado

6. Segurador/
Tomador do seguro:
Indique o nome e
morada do segurado

7. Veículo: Indique os
dados do veículo
(marca, modelo,
matrícula e país de
matrícula)

7. Veículo: Indique os
dados do veículo
(marca, modelo,
matrícula e país de
matrícula)
12. Circunstâncias:
Assinale as quadrículas
que melhor reflectirem
a ocorrência. Depois
indique o número de
quadrículas
assinaladas. Esta
informação é muito
importante para apurar
responsabilidades

8. Companhia de
seguros: Indique as
Companhias de
Seguros dos
condutores
envolvidos, bem
como o número das
apólices e respectiva
validade, bem como
os dados da Agência

8. Companhia de
seguros: Indique as
Companhias de
Seguros dos
condutores
envolvidos, bem
como o número das
apólices e respectiva
validade, bem como
os dados da Agência

9. Condutor:
Preencher com o
nome, morada,
dados da carta de
condução e contacto
telefónico ou e-mail

9. Condutor:
Preencher com o
nome, morada,
dados da carta de
condução e contacto
telefónico ou e-mail
13. Esquema do Acidente: Indique
a posição dos veículos, no
momento do embate. Deverá
também indicar a existência de
sinais, semáforos e outros
elementos que possam ajudar a
descrever a situação

10. Ponto de embate
inicial: Os danos
apresentados após
imobilização do
veículo, podem não
ser conclusivos para
apurar
responsabilidades,
pelo que é essencial
assinalar o ponto de
embate inicial.

11. Danos visíveis:
Assinale os danos
causados no veículo

15. Assinaturas dos
condutores:
As assinaturas
devem ser idênticas
às do BI dos
intervenientes

10. Ponto de embate
inicial: Os danos
apresentados após
imobilização do
veículo, podem não
ser conclusivos para
apurar
responsabilidades,
pelo que é essencial
que assinale o ponto
de embate inicial.

11. Danos visíveis:
Assinale os danos
causados no veículo

16. Verso da Declaração Amigável: Aqui deverá colocar todas as informações
que considere relevantes, para a descrição do sinistro. Esta parte da
Declaração poderá ser preenchida posteriormente e é muito útil para acelerar a
regularização do sinistro. É fundamental que o campo “Dados Referentes aos
Veículos” seja preenchido e imprescindível que o Tomador do Seguro assine o
verso do documento.

