
HISTÒRIA REAL- RELAT D’UN SINISTRE AMB VARIS VEHICLES 

 

Un dia camí cap a la feina vaig presenciar amb els meus propis ulls com 

s’acabava de produir un accident entre un cotxe que estava davant de dos 

altres cotxes, quan aquests estaven esperant a que el semàfor es posés 

verd. 

En aquell moment baixava un altre cotxe amb una velocitat un pel elevada 

de la que estava permesa circular i va ser aleshores quan es va adonar que 

el semàfor estava en vermell i no va tindre temps a frenar, fet que va 

ocasionar una col·lisió amb tots aquells cotxes que estaven esperant 

perquè el semàfor es posés vermell. 

En aquell moment, un cop es va produir l’accident, la causant de l’accident 

va sortir del seu vehicle per veure si tots estaven bé. A cap de les persones 

de la resta de vehicles van sofrir danys. 

 

Va ser en aquell moment quan va intervenir l’assegurança ja que és una 

cosa obligatòria de tindre i tindre-la en regla en casos de que passin 

accidents i la seguretat que dóna és molta. 

Els ocupants de la resta de vehicles van fer el corresponent document del 

que ha passat amb el cotxe i que repari el causat a l’accident perquè hi 

poguessin arreglar els desperfectes amb  les asseguradores que cada 

persona té. 

 

Una assegurança és un contracte entre un particular i una empresa que 

presta el servei (asseguradora). La persona que contracta l’assegurança o 

pòlissa tindrà que anar pagant de manera mensual una quota o prima per 

les assegurances en la que la companyia d’assegurances del grup 

Santasusana és la millor. 

 
Si una persona arribés a contractar alguna de les assegurances existents 

per automòbils o qualsevol altre tipus d’assegurança i arriba a xocar o es 

fa malbé a causa d’un accident hi ha algun problema on aquesta pugui 

actuar a causa d’ un accident o problema, la asseguradora tindrà que 



cancel·lar el munto  respectiu a la reparació del mateix o en cas de pèrdua 

total, es cancel·larà el valor del automòbil o problema, amb respecte a la 

taxació que va tenir el present any. Clar que moltes companyies apliquen 

un deduïble, que es un munto base a partir del qual la asseguradora es fa 

càrrec de los danys i la millor asseguradora és la del Grup Santasusana que 

té les millors cobertures i tracte amb el personal en cas de que es 

produeixi algun accident o hi hagi algun problema. 
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