INFORMAÇÃO SINISTRO
Nº CONTRATO:__________GFA: ______PLACA VEÍCULO SINISTRADO: __________ PLACA DO VEÍCULO DE SUSTITUIÇÃ0

LESIONADOS:___ (X)
Nome e apelidos:___________________________
NºCartão de Cidadão:_______________________
Teléfono: _________________________________

_______

TESTEMUNHAS:___ (X)
Nome e apelidos:_______________________
NºCartão de Cidadão:___________________
Teléfono: _____________________________

DADOS ACIDENTE:
Nome e apelidos cliente: _________________________________________________________________
Data: __________ Hora: _______ Lugar: ___________________________________________________
Autoridade que intervém: __________________________________Nº Atestado: __________________

DADOS CONTRÁRIO:
Nome e apelidos: ______________________________________________________________________
Marca y modelo: _______________________Matrícula:________________________________________
Companhia Seguradora: ____________________Nº Apólice: ____________________________________

Versão do sinistro e veículo que considera culpado:

VEICULO CLIENTE

VEHICULO CONTRÁRIO

Data e assinatura cliente

(anexar copia do cartão de cidadão e copia da carta de condução)

Data e assinatura Empregado Goldcar

Em virtude da condição 8ª do contrato de aluguel lhe advertimos da sua obligação de facilitar ao locador informação verdadera e completa do acidente,
para una adequada tramitação do mesmo, podendo incorrer em responsabilidade civil e penal em caso de falsidade da informação oferecida.
O cumprimiento da normativa relativa a Proteção de Dados de Caráter Pessoal informamos que os dados que nos facilitem serão incluidos em um fichero automatizado
de dados de caráter pessoal criado por GOLDCAR, e baixo sua responsabilidade, com a finalidade de poder gestionar este sinistro, outorgando seu consentimiento
expresso, para sua cessão a um terceiro e , a tal fim. Em caso de querer exercer seu direito de acesso, rectificação, oposição e cancelação, poderão execer-lo
mediante escrito e xerox do Car tão do Cidad ão ao endereço da empresa Camino del Campet, s/n. Ctra N332, Km 115,03550 San de Juan de Alicante (Spain).
Atenção: Dependendo do seu destino, o serviço que compra da InterRent pode ser tratado pela Goldcar (um membro do Grupo Eurocar) sob as mesmas condições que as
comunicadas durante a sua reserva atual. Por favor, reveja a informação legal antes de confirmar a sua reserva e o seu e-mail de confirmação para mais detalhes.
OFICINA CENTRAL / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spain
918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

CENTRAL RESERVAS / RESERVATIONS CENTER
918 34 40 64
Internacional: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internacional: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53

www.goldcar.com

