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COM ACTUAR EN CAS
D´ACCIDENT
Trucar al telèfon

SEMPRE s’ha de trucar al telèfon d’assistència de la companyia, des d’on us
facilitaran un número d’expedient necessari per a que el centre concertat
atengui al lesionat i us remetran al que estigui més proper:
›
›
›

Urgències

Telèfon
Nº Pòlissa
Companyia

913.255.568
049048582
ALLIANZ

En cas d’urgència, a més de trucar al telèfon d’assistència de la companyia, podeu
dirigir-vos directament al Centre Concertat adjuntant el document emplenat d’Allianz
“Declaración de Accidente”, on caldrà que consti el número d’expedient que us
hauran facilitat per telèfon.
En cas d’urgència vital cal contactar sempre al telèfon 112.
És important que un cop finalitzat l’acte mèdic guardeu una còpia d’aquest parte i de
tots els informes mèdics que us facilitin.
A títol orientatiu, aquest és el centre més proper a Barcelona ciutat (tot i que la
relació de centres pot variar amb el pas del temps, per això cal trucar abans a la
companyia).
CLÍNICA CORACHAN
C/ Gironella, 4 – 08017 Barcelona
T. 932 545 800

Per a anar directament a Google Maps clica AQUI

En cas de qualsevol dubte o incidència, contactar amb la corredoria:
Qualsevol

FERRER & OJEDA Asociados Correduría de Seguros, S.L.

dubte o incidència:

De dilluns a dijous, de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00h
Divendres i tots els dies laborables del mes d’agost, de 08:00 a 15:00h
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