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Gaixotasunaren edo istripuaren 
ondoriozko aldi baterako ezintasuna

Berariazko helburu hau du autonomo eta profesionalentzako gure laneko baja-aseguruak: zure egoera ekonomikoaz 
ez kezkatzea medikuaren baja duzun bitartean.

Izan ere, istripua izaten baduzu —lanekoa izan ala ez— edo edozein motatako gaixotasun batek jota bazaude eta 
horren ondorioz ezin baduzu lanik egin, prestazio bat jasoko duzu bajan zauden egun bakoitzeko.

Ezagutu merkatuko laneko baja-asegururik osatuenetako bat. Izan ere, Previsión Mallorquinaren ustez, aseguru on bat 
ez da letra txikiaren atzean ezkutatzen gehien behar duzunean.

Norberaren konturako lan- edo lanbide-jarduera bat egiten duen orok kontrata dezake laneko baja-aseguru hau, 
profesional liberala, freelancea zein autonomoa izan, istripuak edo gaixotasunak eragindako laneko baja hartuz gero 
prestazio publikoak edo mutualitatearenak osatzeko.
Enpresek ere kontrata dezakete asegurua, langileek gaixotasun edo istripuen ondorioz hartutako laneko bajen 
kostu ekonomikoa saihesteko, edo langileentzako gizarte-abantaila gisa, laneko bajari dagozkion prestazio 
publikoak osatzeko.
Eguneko prestazio ekonomiko bat bermatzen dizugu, laneko baja eragin duen gaixotasun edo istripuaren ondorioz 
laneko aldi baterako ezintasuna hartzen baduzu eta zure ohiko lanbide-jarduera betetzerik ez baduzu.
Borondatezko frankizia batzuk ditugu (0, 3, 4, 7, 10, 15, 20 eta 30 egunekoak).
Eguneko 400 eurorainoko prestazioa eskaintzen dizugu (gehieneko muga arrisku-taldearen arabera).
Asegurua kontratatzeko ez da aldez aurretiko azterketa medikorik egin behar, nahikoa duzu osasunari buruzko 
galde-sorta bat betetzea.
Laneko baja-aseguruaren estaldura mundu-mailakoa da.
Egun naturalen kopuruaren araberako kalte-ordaina eskaintzen dizugu. Estaldura 365 egunekoa da.
Berehalakoa da edozein motatako gaixotasun edo istripuren ondoriozko estaldura.
Bizkarreko, ikusmeneko, entzumeneko eta hortzetako patologiak ere estaltzen dizkizugu, asegurua kontratatu 
aurrekoak ez badira.
Haurdunaldia, erditzea eta erditu ostekoa ere estalita daude, baina 12 hilabeteko gabealdiarekin.
Nahasmendu mental eta psikiatrikoen estaldura ere eskaintzen dizugu, 90 egun arteko ospitalizazioarekin.
Kirol-arriskuen estaldura.
Azken kalte-ordainaren konturako aurrerakinak eska ditzakezu prozesu luzeetan.
Laneko baja-aseguru hau merkatuko osatuena eta malguena da.
16 eta 65 urte bitartekoek kontratatu ahal izango dute asegurua.



 

 


 

 
 
 


 


 


 


 


 
 


 

Esklusioak

Zerga-sistema

Baldintza bereziak

LANEKO BAJA-ASEGURUA
Gaixotasunaren edo istripuaren 

ondoriozko aldi baterako ezintasuna

Langileen aldeko gaixotasun-asegurua kontratatzen duten ENPRESENTZAT gastu kengarria da, eta ez langi-
leentzako gauzazko soldata, PFEZren Legearen 42.3.C artikuluan adierazitako zenbatekoetaraino. Artikulu horrek 
500 euroko muga finkatzen du urteko eta pertsonako, asegurua langilearen, ezkontidearen eta ondorengoen alde-
koa bada.

PFEZ jarduera ekonomikoengatik zuzeneko zenbatespenaren bidez ordaintzen duten AUTONOMOENTZAT eta 
PROFESIONAL LIBERALENTZAT gastu kengarria da haien jarduera ekonomikoan, pertsonako 500 euroraino, 
langileari, ezkontideari eta ondorengoei estaldura ematen dieten aseguruetarako (salbu eta Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako foru-aldundietan).

Aseguratzaileak zuzenean ematea zerbitzu medikoak eta kirurgikoak, eta laguntza medikoari eta farmazeutikoari 
dagozkion gastuak ordaintzea.
Aurrexistentziak. Poliza egin aurreko osasun-egoeraren nahasmenduak (kronikoak ala ez), lesioak eta akatsak.
Kirol profesionaletan jardunda izandako gaixotasunak eta istripuak.
Abortatzea eta amatasunagatiko atsedenaldiaren ondorioz lan- edo lanbide-jarduera aldi baterako etenda 
dagoenean izandako osasun-egoeraren edozein nahasmendu.
Ospitalizaziorik gabeko gaixotasun edo nahasmendu mental eta portaerazkoak eta estresak eragindako 
nahasmenduak.
Hiesa edo GIBak eragindako bestelako gaixotasunak. Fibromialgia eta neke kronikoaren sindromea.
Gerra zibil edo nazioarteko batek eragindako osasun-nahasmenduak, energia atomiko edo nuklearrak 
sorrarazitakoak —salbu eta tratamendu medikoaren ondorioak badira—, ofizialki deklaratutako epidemiak eta 
ofizialki hondamenditzat deklaratutako arrisku guztiak.
Edari alkoholdunak hartzeak, toxikomaniak eta suizidio-saiakerak eragindako gaixotasunak edo istripuak. Arrazoia 
gaixotasuna edo istripua ez duten eta aseguratuak bere borondatez egiten dituen ekintza medikoek edo 
tratamenduek eragindako osasun-nahasmenduak.
Aipatutako arriskuen areagotzeak, ondorioak, konplikazioak eta tratamendu espezifikoak.
Kontrataziotik kanpo geratzen dira lanbide hauek: zirkuko jarduerak, txakur-hezitzailea, alkatea, udaltzaina, 
suhiltzailea, hargina, kleroa, anbulantzia-gidaria, estatuko segurtasun-indarrak, kirolaria, etxeko langilea, Renfeko 
langilea, ikaslea, feriako saleroslea, fiskala, funtzionarioa, urpekaritza-irakaslea, epailea, magistratua, motor bidezko 
mezularia, militarra, meatzaria, kirol-monitorea, mendiko monitore gidaria, parapsikologoa, zezen-pikatzailea, 
lasterketa-pilotua, kirol-irakaslea, gorputz-hezkuntzako irakaslea, dantza-irakaslea, idazkari judiziala, lagun egiteko 
emakumea, anbulantzia-zerbitzua, soroslea, etxeko lanak, ONCEko saltzailea, saltzaile ibiltaria.

Aseguratzaileak zuzenean ematea zerbitzu medikoak eta kirurgikoak, eta laguntza medikoari eta farmazeutikoari 
dagozkion gastuak ordaintzea.
Aurrexistentziak. Poliza egin aurreko osasun-egoeraren nahasmenduak (kronikoak ala ez), lesioak eta akatsak.
Kirol profesionaletan jardunda izandako gaixotasunak eta istripuak.
Abortatzea eta amatasunagatiko atsedenaldiaren ondorioz lan- edo lanbide-jarduera aldi baterako etenda 
dagoenean izandako osasun-egoeraren edozein nahasmendu.
Ospitalizaziorik gabeko gaixotasun edo nahasmendu mental eta portaerazkoak eta estresak eragindako 
nahasmenduak.
Hiesa edo GIBak eragindako bestelako gaixotasunak. Fibromialgia eta neke kronikoaren sindromea.
Gerra zibil edo nazioarteko batek eragindako osasun-nahasmenduak, energia atomiko edo nuklearrak 
sorrarazitakoak —salbu eta tratamendu medikoaren ondorioak badira—, ofizialki deklaratutako epidemiak eta 
ofizialki hondamenditzat deklaratutako arrisku guztiak.
Edari alkoholdunak hartzeak, toxikomaniak eta suizidio-saiakerak eragindako gaixotasunak edo istripuak. Arrazoia 
gaixotasuna edo istripua ez duten eta aseguratuak bere borondatez egiten dituen ekintza medikoek edo 
tratamenduek eragindako osasun-nahasmenduak.
Aipatutako arriskuen areagotzeak, ondorioak, konplikazioak eta tratamendu espezifikoak.
Kontrataziotik kanpo geratzen dira lanbide hauek: zirkuko jarduerak, txakur-hezitzailea, alkatea, udaltzaina, 
suhiltzailea, hargina, kleroa, anbulantzia-gidaria, estatuko segurtasun-indarrak, kirolaria, etxeko langilea, Renfeko 
langilea, ikaslea, feriako saleroslea, fiskala, funtzionarioa, urpekaritza-irakaslea, epailea, magistratua, motor bidezko 
mezularia, militarra, meatzaria, kirol-monitorea, mendiko monitore gidaria, parapsikologoa, zezen-pikatzailea, 
lasterketa-pilotua, kirol-irakaslea, gorputz-hezkuntzako irakaslea, dantza-irakaslea, idazkari judiziala, lagun egiteko 
emakumea, anbulantzia-zerbitzua, soroslea, etxeko lanak, ONCEko saltzailea, saltzaile ibiltaria.

Ospitalizazioa. Ospitalizazioaren estaldura ere kontrata dezakezu. Horren bidez, 365 eguneko kalte-ordaina bermatuko 
duzu gehienez, baldin eta osasun-zentro, ospitale edo klinika batean gutxienez 24 orduz egon behar baduzu istripu edo 
gaixotasun baten ondorioz. Gehieneko kalte-ordaina 300 €-koa izango da eguneko.


