
Multiaseguru Kontua
KANPAINAREN OINARRIAK

Agiri honek LABORAL Kutxaren «MULTIASEGURU KONTUA» kanpaina jaso eta zehazten du.

1.- Kanpainaren datak
Sustapena 2022ko maiatzaren 2an hasi eta 2022ko uztailaren 31n amaituko da. Hala ere, eten edo bertan behera utzi ahal 
izango da edonoiz, horretarako bidezko arrazoirik bada. Sustapenaz baliatu ahal izateko, 2022ko maiatzaren 2tik 2022ko 
uztailaren 31era bitartean kontratatu behar da Multiaseguru Kontua eta lotu behar zaizkio polizak.

2.- Sustapena
Bezeroek honako abantaila hau izango dute, Multiaseguru Kontua kontratatzen badute eta horrekin bi poliza lotzen badituzte 
kanpainaren indarraldian zehar, berorren baldintzak beteta eta poliza haietako bat gutxienez berria izanda:

• 50 €-ko itzulketa kontuarekin gutxienez bi poliza lotzeagatik, haietako bat berria izanda. Aseguru-motak:

- Autoa, etxea, istripuak, merkataritza eta erantzukizun zibila: edozein modalitate.
- Bizitza: Bizitza Optimoa, + Bizitza eta Bizitza Emakumea modalitateak.

LABORAL Kutxaren kanal guztien bidez kontratatzen diren aseguruetarako balio du kanpainak.

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da, banka-aseguruetako operadore lotetsia, eta Administrazio 
Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro SA. Erantzukizun 
zibila eta finantza-ahalmena estalita ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera. Kontsultatu aseguratzaileak hemen: 
www.multiasegurukontua.laboralkutxa.com.

3.- Beste baldintza batzuk
• Multiaseguru Kontuaren kontratua egin ala ez LABORAL Kutxak erabakiko du, bere ohiko arrisku-irizpideen arabera.
• Lotutako poliza berriaren gutxieneko prima eta, gutxienez, lotutako zorroko poliza batena 150 €-koa izango da.
• Poliza kontratatu berria ordaindu eta 30 egun geroago ordainduko dira 50 euroak Multiaseguru Kontuaren txartelarekin 
lotutako kontuan, betiere baldin eta dirua itzultzeko eskubidea ematen duten polizak indarrean eta alta emanda badaude. 
• 2022ko maiatzaren 2etik 2022ko uztailaren 31era bitartean kontratatu behar dira poliza berria eta Multiaseguru Kontua.
• Muga: ordainketa bakar bat NAN bakoitzeko.
• Multiaseguru Kontuaren titularrak/ek pertsona fisikoak izan behar dute.
• Multiaseguru Kontuarekin lotutako polizaren bat ordaindu ezean, LABORAL Kutxak eskubidea izango du Multiaseguru 
Kontuan egindako ordainketa berreskuratzeko.
• Muga: 2.500 eragiketa.
• Caja Laboral BancaSegurosek bitartekoturiko Seguros Lagun Aro SAren eta Seguros Lagun Aro Vida SAren polizen primak 
lotzeko soilik balio du eskaintzak.
• Eskaintza hau indarrean dauden beste kanpaina batzuekin batera erabil daiteke.
• Informazio gehiago: www.multiasegurukontua.laboralkutxa.com

4.- Sustatzailea
Caja Laboral Popular Coop. de Crédito —aurrerantzean LABORAL Kutxa—, F75076935 zenbakidun IFK eta helbidea Arrasaten 
(Gipuzkoan) —Jose Maria Arizmendiarrieta, zk.g., 20500— duena.

5..- Aplikazio-eremua
Kanpaina Estatuko lurraldean aplikatuko da.


