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Aquests riscos responen a les casuístiques següents:

  ·   Fenòmens de la naturalesa, com ara inundacions 
     extraordinàries, terratrèmols i sismes submarins, erupcions 
     volcàniques, tempestes ciclòniques atípiques i caiguda 
     de cossos siderals i aeròlits.
  

  ·   Els ocasionats amb violència com a conseqüència 
     de terrorisme, rebel•lió, sedició, motí i tumult popular.
  

  ·   I els fets o actuacions de les Forces Armades 
     o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

Riscos extraordinaris

Si es produeix un sinistre que respongui a alguna 
d’aquestes casuístiques, caldrà fer-ne la declaració 
directament a l’organisme esmentat. 
Nosaltres, per tant, ens encarregarem d’iniciar-la i gestionar-la.
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Trencament d’un vidre
Aïlleu la zona que pugui representar 
un risc per a nens o persones grans.
  

Recolliu tots els fragments amb molt 
de compte i llenceu-los en un contenidor 
adequat als llocs habilitats 
per les autoritats pertinents.

  

Utilitzeu una escombra i una pala o 
un aspirador. No ho feu mai amb les mans.

Quina informació ens heu de facilitar per 
tal que puguem gestionar correctament 
el sinistre de danys en vidres?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres al més 
aviat possible. Ens anirà bé que:

  ·   Ens doneu detalls de les 
     circumstàncies del sinistre 
     i ens informeu de la possible 
    causa i les conseqüències.
  
  ·   Ens doneu detalls dels danys 
	 				que	s’han	patit.
  
  ·   Ens indiqueu si necessiteu 
     un operari.
Un cop la companyia ho hagi verificat 
i acceptat:
  
  ·   La factura de reparació 
     amb el detall de les tasques realitzades.

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.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres. 
estudiarem el cas.

Qualsevol altre tipus de sinistre
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Com s’ha de 
declarar un sinistre?

Web
baulenasaulet.com

Telèfon
93 887 05 57

Per correu electrònic a:
sinistres@baulenasaulet.com

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. 
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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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Guia útil llar
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

Más información: T. 93 887 05 57 baulenasaulet@baulenasaulet.com

Guia útil comunitatsGuia útil automòbils Guia útil comerços


