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Et volem ajudar a protegir les coses que més t’importen
NOSALTRES ENS CUIDEM DE TOT
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Cada dia, 15.000 llars espanyoles comuniquen a la seva assegurança una incidència a la llar, fet que suma 5,5 milions d’euros diaris en indemnitza-
cions. Llegir aquesta guia només t’ocuparà 2 minuts. Dedica’ls-hi i sabràs com prevenir i resoldre els IMPREVISTOS  més freqüents de casa teva.

Gràcies pel teu temps!

GUIA DE LA LLAR
Com es pot prevenir un sinistre i com s’ha d’actuar

Robatori
Si trobes la porta 

forçada, no entris i 
truca al 112; el lladre 

pot ser dins.
Robatori

Quan marxis de casa durant 
un temps, deixa les claus a 
una persona de con�ança 
perquè apugi i abaixi les 

persianes i reculli la 
correspondència, de manera 
que sembli que la casa està 

ocupada.

Danys elèctrics
Si el corrent elèctric toca una 
persona, interromp el corrent. 
Si no és possible, prova de 
desenganxar-la amb l’ajut d’un 
material aïllant (taula o pal de 
fusta, cadira de fusta, etc.) i 
truca sempre al 112.

Robatori
Revisa i quanti�ca els 

objectes sostrets i alerta el 
banc si et falta la targeta de 
crèdit o les claus d’accés al 

compte.

Robatori
Guarda les factures 
i/o fotogra�es dels 

objectes valuosos per 
demostrar-ne la 

preexistència.

Incendi
Si el foc és petit, intenta apagar-lo amb 
els mitjans adequats, com extintors. Si 

l’origen és una paella, fes servir la tapa 
(mai aigua) i apaga l’extractor si està en 

marxa.

Incendi
Si marxes durant un llarg 

període de temps, intenta no 
deixar connectats al corrent 

aquells aparells que no ho 
necessitin.

Incendi
Si el foc és gran, truca al 112. Talla el corrent i la 
clau del gas. Tanca les portes de les habitacions 
per evitar que el foc avanci, reuneix els ocupants 
de l’habitatge i sortiu ajupits per no inhalar fum. 
Sempre per les escales, mai per l’ascensor.

Danys elèctrics
Revisa la instal·lació elèctrica i no connectis 

massa aparells alhora a les interlínies.

Després d’una avaria, desconnecta 
l’interruptor general i l’aparell espatllat. 

Danys per aigua
En cas que hi hagi fuites, 
actua ràpid per evitar que 
l’aigua s’estengui i prevenir 
desperfectes a les parets, els 
terres i els habitatges 
contigus. Tanca els 
subministraments d’aigua i de 
llum per evitar electrocucions.

Danys per aigua
Tanca la clau de pas si marxes durant un 
període més o menys llarg i detecta les causes 
de les humitats que observis.

Robatori
Vigila a qui dius que 
vas de vacances o si 
ho anuncies a les 
xarxes socials de 
manera pública.
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