Projeto de confiabilidade
da transmissão regional
de Beverly
Informações de Reivindicações

Durante o processo de construção, a McCourt Construction, empreiteira da National Grid, é
obrigada a manter um processo detalhado para lidar com reivindicações de danos a pessoas,
veículos ou propriedades.
Para fazer uma reivindicação, deve-se:
•

•

Entre em contato com o escritório de McCourt em 617.260.2330
o Além disso, você pode entrar em contato com o gerente de segurança Joshua
Palen pelo telefone 617.719.8679 ou por e-mail em
jpalen@mccourtconstruction.com.
Forneça as seguintes informações:
o Data e hora da perda.
o Descrição da perda com localização.
o Fotografias e outros documentos para sustentar a reclamação, ou seja, boletim de
ocorrência, estimativas, causa da reclamação.

Depois disso, McCourt entrará em contato e abrirá uma investigação. McCourt revisará todas as
informações enviadas e discutirá suas descobertas com você. McCourt emitirá duas respostas
indicando a aceitação ou negação da reivindicação, a primeira verbal e a segunda por escrito.
Caso a reivindicação seja aceita, a McCourt pagará ou reembolsará você diretamente ou por
meio de uma reivindicação de seguro com a McCourt Constructions Insurance Carrier. Se uma
reclamação for negada, McCourt fornecerá o motivo. Além disso, a McCourt irá informá-lo sobre
os passos adicionais que você pode tomar.
Caso você não esteja satisfeito com as conclusões da investigação de McCourt, você pode
entrar com uma ação junto à sua seguradora, que tentará determinar a responsabilidade. Caso
sua seguradora considere a McCourt responsável, os custos serão subrogados à McCourt.
Outra opção disponível para aqueles que têm seu pedido negado é entrar com ação no juizado
de pequenas causas. Um magistrado analisará e determinará a responsabilidade.
Se você tiver alguma dúvida adicional sobre o processo de reivindicações, não hesite em entrar
em contato por nossa linha direta em 833.238.4743 ou por e-mail em
info@BeverlyRegionalTransmissionReliabilityProject.com.
www.beverlyregionaltransmissionreliabilityproject.com

