
“Defensem els drets de les víctimes per accident davant 
 el poder de les asseguradores”

Coneixem els nostres drets quan 
patim un accident?
Lamentablement, la majoria dels le-
sionats no. La gent no sap que en cas 
d’accident té dret a que l’assegura-
dora responsable pagui no solament 
les depeses mèdiques, sinó també 
una indemnització per a cadascun 
dels dies de baixa i, quan correspon-
gui, per les seqüeles, així com les des-
peses que hagi tingut i els ingressos 
que hagi deixat de percebre. Els afec-
tats tampoc saben que, en cas d’ac-
cident de trànsit, tenen dret a triar 
centre mèdic dins un ampli nombre 
de centres possibles, ni que l’assegu-
radora té l’obligació de fer una oferta 
d’indemnització en 3 mesos. També 
es desconeix el dret a escollir lliure-
ment un advocat i que els seus hono-
raris han de ser reemborsats per la 
seva asseguradora segons la pòlissa. 

Les asseguradores s’aprofiten 
d’aquesta desinformació?
Ens consta que amb freqüència si. 
En ocasions intenten abreujar el 
tractament o pressionen el centre 
mèdic per avançar prematurament 

l’alta mèdica, la qual cosa re-
percuteix negativament en 
la seva indemnització. Tam-
bé, després de la darrera re-
forma legal, s’ha incrementat 
de forma alarmant el nombre 
de reclamacions per lesions 
que són rebutjades sistemà-
ticament per les assegurado-
res amb l’excusa que els danys 
en el vehicle són reduïts. Són 
també freqüents els informes 
pericials d’asseguradores que 
estableixen valors de repara-
ció molt elevats per declarar 
el vehicle sinistre total i pa-
gar menys.

Al final, aquesta conducta els 
hi surt molt rentable perquè, 
lamentablement, poques per-
sones acaben fent valer els seus 
drets i es conformen amb indemnit-
zacions mínimes o inexistents. 

Per què creu que la majoria aca-
ba sense reclamar, doncs? 
És una pregunta excel·lent, però difí-
cil de respondre. En aquest país ens 
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queixem molt, però a l’hora de la ve-
ritat reclamem poc, sobretot si fem 
la comparació amb els països anglo-
saxons. En part per desconeixement 
i en part per un factor cultural. És 
cert que, pel que fa a accidents de 
trànsit, en els darrers anys s’ha in-
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Defensa dels perjudicats 
independentment de la 
seva capacitat econòmica

En la majoria dels casos, espe-
cialment en accidents de trànsit, 
INDEMNIA cobra per èxit acon-
seguit. Això vol dir que els clients 
del despatx fundat pels germans 
Royán no hauran de pagar fins a 
obtenir la indemnització. A més, 
en virtut de la cobertura de de-
fensa jurídica, l ’asseguradora re-
emborsa al client els honoraris 
d’un advocat de lliure elecció, de 
manera que en moltes ocasions 
el client es beneficia d’una de-
fensa legal de primer nivell sen-
se cap cost econòmic.   

cremental exponencialment 
la consciència del dret a re-
clamar. Però en altres àmbits 
encara queda molt camí per 
fer; com, per exemple, en su-
posats de caigudes a la via pú-
blica a causa del mal estat del 
paviment, o a comerços o co-
munitats de veïns per un in-
correcte manteniment de les 
instal·lacions, mossegades 
de gossos, negligències mè-
diques, etc.  

Com pot ajudar INDEMNIA 
Advocats a totes aquestes 
persones?
D’entrada, a qualsevol dam-
nificat que vulgui infor-
mar-se dels seus drets, els 
hi oferim una primera visita 
gratuïta i sense compromís. 

Un advocat especialista estudia-
rà el seu cas de forma personalit-
zada i li oferirà la millor solució. 
Disposem d’una àmplia xarxa de 
col·laboradors professionals (met-
ges, pèrits, fisioterapeutes...) que 
ens permeten oferir un servei inte-
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gral per tal que el lesionat pugui fer 
front, en posició d’igualtat, a les po-
deroses asseguradores i pugui obte-
nir la màxima indemnització.
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