
No caso de um acidente com vítima, você deve 
sinalizar o local e ligar o pisca- alerta. Em seguida, 
tome as seguintes providências: 

Acidente
com vítima 

Jamais* remova o veículo do local do acidente.

*Exceto em caso de solicitação feita por policial 
ou outra autoridade de trânsito. 

2. Deixe o automóvel no 
local do acidente 

Seja objetivo e claro sobre o que aconteceu e 
jamais minta para as autoridades durante o 
registro da ocorrência. 

3. Informe o que 
aconteceu 

Entre em contato com o Corpo de Bombeiros 
pelo 193 ou com o SAMU 192 e solicite ajuda 
imediata.

1. Peça ajuda profissional 
imediatamente

Não remova a vítima do automóvel e espere a 
chegada do socorro e, também, dos policiais. 

A princípio, você deve fotografar os automóveis na 
posição que ficaram. Em seguida, siga as nossas 
dicas:  

Acidente
sem vítima

Acione a Polícia Militar, discando 190, para que 
seja realizado o Boletim de Ocorrência (BO). Em 
alguns estados, o procedimento pode ser 
realizado pela Internet.

3. Informe o que 
aconteceu 

Caso o veículo do condutor culpado tenha seguro, peça que 
ele o acione. Desta forma, você não terá que arcar com a 
franquia e nem perderá o bônus anual na renovação da 
apólice. 

Já, se apenas o seu veículo for segurado, você deverá acionar 
a seguradora para ter a assistência necessária. No entanto, 
também poderá cobrar a franquia do condutor culpado pelo 
acidente.

E por fim, caso os automóveis não tenham seguro, o condutor 
culpado pelo acidente deverá arcar com os gastos de todos os 
envolvidos. 

Se a culpa for de ambos, cada um assumirá seus prejuízos. 

4. Acione o seguro do 
automóvel  

É importante enfatizar que caso ocorra algum tipo de 
acidente, você deverá tentar manter o máximo de sua calma.

5. Mantenha sempre
a calma 

Em uma situação delicada, ter os pés no chão 
e a cabeça no lugar são as melhores formas 
para lidar com o problema. 

1. Remova os 
veículos do 
local 

2.
Estacione o 
carro em um 
lugar adequado

O que deve ser
feito em caso de 

acidente
de carro?

Acidentes podem acontecer a qualquer hora. No entanto, caso se envolva 
em um acidente, você sabe o que fazer?

A Moura está sempre te auxiliando em todos os 
momentos. Por isso, em nosso blog você fica bem 
informado sobre os seus direitos e deveres como 
motorista! 

Moura

https://www.moura.com.br/conteudo/blog/

