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Instal•leu sistemes de protecció física a tots 
els accessos a l’empresa, inclosos els del 
magatzem, els patis, les escales i les finestres.

Procureu instal•lar un sistema d’alarma que 
estigui connectat a una centraleta de vigilància 
concertada amb la policia.

Feu visibles tots els elements de protecció de 
què disposa l’establiment, principalment 
el de l’alarma.

Instal•leu vidres de seguretat als espais que no 
estiguin protegits per altres mitjans.

Deixeu algun llum encès a la façana de l’empresa 
durant les hores en què estigui tancada per tal 
d’evitar la manipulació de panys i persianes.

Consells de prevenció. 
Robatori.

No oposeu mai resistència física a l’atracador. La vostra vida 
és infinitament més valuosa que qualsevol objecte material.

Consells de prevenció.  Atracament.
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Mesures urgents que cal prendre de seguida 
que es té coneixement de l’existència 
d’un sinistre de robatori i atracament.

·   Si trobeu l’habitatge obert, no hi entreu sota cap 
concepte i truqueu al 112 immediatament.

·   Si descobriu que han robat alguna cosa, no to-
queu res i deixeu-ho tot tal i com ho heu trobat.

·   De seguida que pugueu, feu un inventari del que 
trobeu a faltar juntament amb una valoració aproxi-
mada dels objectes per fer la denuncia corresponent 
a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Recordeu que esteu autoritzat per fer 
la reparació mínima indispensable 
per reduir els danys en els béns 
assegurats. 
Així i tot, és important que feu 
fotografies abans de qualsevol 
reparació, que guardeu les peces 
substituïdes i que tingueu en compte 
que la companyia té dret a verificar 
les causes i els danys del sinistre, 
i si no les pot verificar no efectuarà 
cap pagament. Per tant, la reparació 
autoritzada ha de ser provisional i ha 
de permetre la verificació dels fets.

Es tracta d’un robatori?

·   Presenteu la denúncia pertinent a les 
    Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Es tracta d’un acte vandàlic?
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Com s’ha de 
declarar un sinistre?

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:
sinistres@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.

Informació Última modificació 03-2016

Fonts
Recomanacions de la policia autonòmica de Catalunya.
Guies de sinistres de les companyies Zurich, AXA, Plus Ultra
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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 comunitatsGuia útil llar Guia útil automòbils
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