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Consells de prevenció

Vidres

Porteu el cotxe al taller si detecteu algun petit cop o esquerda al vidre 
del davant, sobretot si redueix el camp de visió del conductor. 

Si es trenca el vidre, atureu el vehicle a un costat de la calçada per no 
obstaculitzar el trànsit i truqueu immediatament al servei d’assistència 
en viatge o a un taller especialitzat per canviar el vidre, el que preferiu.

Mesures urgents que cal prendre de 
seguida que es té coneixement de 
l’existència d’un sinistre de vidres.
En cas que es trenqui tot el vidre del parabrisa, atureu el vehicle i 
comproveu que no representi cap perill per a la conducció. 

Després netegeu l’habitacle per evitar que les persones que l’ocupen 
es facin mal amb els vidres.

Si és una esquerda o un impacte que us permeti seguir conduint, feu-
ho amb la màxima precaució fins que arribeu al vostre destí però, im-
mediatament després, organitzeu la reparació del vidre amb urgència.
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a)
La reparació dels vidres a través d’un taller especialitzat. Només cal 
que comproveu quin és el taller que teniu més a prop que tingui un 
acord amb la vostra companyia.
Truqueu-nos o feu-nos la vostra consulta aquí. 

b)
La reparació a través d’un taller tradicional de la vostra confiança. Per 
fer-ho, haureu de declarar un sinistre i esperar que passi el perit. Aques-
ta opció implica declarar un sinistre que constarà al vostre historial.

Quina informació ens heu 
de facilitar per tal que puguem 
gestionar correctament 
el sinistre de vidres?
Podeu escollir:
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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
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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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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
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