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Consells de prevenció

Robatori

Procureu no deixar les claus a la vista ni a l’abast de ningú en llocs 
públics. Igualment, no deixeu mai les claus al contacte, encara que 
només hàgiu de sortir uns segons del vehicle. 

No deixeu objectes de valor al cotxe, especialment navegadors
i telèfons mòbils.

Estigueu al cas de possibles estirades. 

En baixar del vehicle, assegureu-vos de deixar totes les portes ben tancades.

Recordeu que si algú us vol fer parar el vehicle per robar-vos-el o 
endur-se el vostre equipatge, pot fer servir tota mena de trucs, com 
ara indicar-vos que heu punxat una roda o que teniu algun problema 
amb el cotxe.

Mesures urgents que cal prendre 
de seguida que es té coneixement 
de l’existència d’un robatori.

ROBATORI PARCIAL

Comuniqueu el fet a l’autoritat policial.

Preneu les mesures oportunes per tal que no 
es produeixin més robatoris, ni danys al vehi-
cle, com ara tapar les finestres que tinguin els 
vidres trencats amb plàstic.

Porteu el vehicle al taller al més aviat pos-
sible per reparar-lo, sobretot si us han fet 
malbé algun pany.

ROBATORI TOTAL

Comuniqueu la desaparició immediatament 
a la policia trucant al 112.

Si a més teniu contractada la pòlissa Zurich 
Auto Inteligente, truqueu al més aviat
possible al telèfon específic per a casos
 de robatori per mirar de localitzar
 el vehicle immediatament.
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Original o còpia compulsada de la denúncia presentada a l’autoritat policial.

En cas de desaparició del vehicle, a banda de la denúncia policial, totes les còpies 
de les claus del vehicle.

Una declaració signada on es detallin les circumstàncies en què es va produir el robatori 
del vehicle, el lloc dels fets i els possibles testimonis, entre d’altres.

Quina informació ens heu de 
facilitar per tal que puguem 
gestionar correctament el sinistre?
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Com s’ha de declarar 
un sinistre de danys?

En cas de sinistre, us assessorarem i us donarem suport.

Poseu-vos sempre en contacte amb nosaltres. 
Us facilitarem els tràmits, resoldrem els vostres dubtes, 
gestionarem el sinistre, vetllarem per als vostres interessos 
i us farem d’interlocutor. 

Web
baulenasaulet.com

Telèfon
93 887 05 57

Per correu electrònic a
sinistros@baulenasaulet.com



Robatori

Hem elaborat aquest 
document a partir de la 
informació que ens han facilitat 
les autoritats i diverses entitats 
asseguradores. 
Es tracta d’un simple resum de 
les recomanacions bàsiques 
que cal tenir sempre presents. 
En cap cas substitueix ni 
modifica el que indiquin les 
autoritats.
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Fonts
Consells i normes de seguretat de la DGT
Guies de sinistres de les companyies Zurich, AXA, Plus Ultra

La informació inclosa en aquest document ha estat recopilada i elaborada de 
bona fe i de fonts que es consideren fiables. Aquest document no suposa ni 
assessorament legal ni opinió jurídica.

Baulenas Aulet, S.L., amb domicili social al carrer Taradell, 19, 08551, Tona 
(Barcelona) / NIF B-61223046 / Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. 
Llibre 29.393, foli 0113, secció GENERAL, full 157499. 

Inscrita al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances amb 
número J60GC. Concertada l’assegurança de responsabilitat civil i l’assegu-
rança de caució, de conformitat amb la llei 26/2006.

Baulenas Aulet, Corredoria d’Assegurances ofereix els seus serveis de me-
diació d’assegurances de manera objectiva, vetlla per als interessos del client 
i sempre busca la cobertura que, d’acord amb els requisits que ens planteja, 
s’adapta millor a les seves necessitats.

© Baulenas Aulet, Corredoria d’Assegurances. Queden reservats tots els 
drets. Es prohibeix l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació, total o parcial, d’aquest document sense l’autorització expressa 
de Baulenas Aulet, Corredoria d’Assegurances.
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Sempre al 
vostre costat

Consulta les altres guies

Obtindràs informació i consells útils 
per prevenir i actuar en cas de sinistres 
de diferents tipologies.

Consulta aquesta i les altres 
guies a la nostra web:
www.baulenasaulet.com

Més informació: T. 93 887 05 57 baulenasaulet@baulenasaulet.com

Guia útil automòbils

Guia útil comerços Guia útil comunitatsGuia útil llar


