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ARRISKU-ADIERAZLEA 

1/6 Zenbaki hau produktuaren arriskuaren adierazgarria da, 1/6 arrisku txikienaren adierazgarria izanik eta 6/6 
handienarena. 

ECC/2316/2015, azaroaren 4ko Aginduak, finantza produktuen informazio betebehar eta klasifikazioari buruzkoak dioenaren 
arabera eginiko produktu klasifikazioa. 
 

 

 

 

Argibideak ematea da agiri honetako informazioaren helburu bakarra. 

 
Letra lodiz eta etzanez nabarmendutako informazioak garrantzi handikoak dira. 

 

KREDITU-ERAKUNDEA 

Izen komertziala: CAJA LABORAL POPULAR COOP. de CRÉDITO / LABORAL Kutxa 

Egoitza soziala: Jose Maria Arizmendiarrieta pasealekua, zk.g., 20500, Arrasate, Gipuzkoa 

Telefono-zenbakia: 901 333 444 
Helbide elektronikoa: kontaktatu@laboralkutxa.com 

 

KONTUAREN AZALPENA 

Ageriko aurrezki-kontua, eurotan, erabateko erabilgarritasuna duena, batez ere Online Bankaren bidez 

erabiltzeko diseinatutakoa. Helburu ekonomiko jakin bat betetzen laguntzen du, denbora, zenbatekoak eta 
epeak zehaztearen bidez aurrezpen jarraitua eta/edo errutinazkoa planifikatzeko aukera emanez. 

  

SARRERAK EGITEKO MODUA 

- Eskudiruzko sarrerak LABORAL Kutxaren bulegoetan eta kutxazain automatikoetan 

- Transferentziak eta intsuldaketak 

- Txekeak sartzea 

 

SALDOA ERABILTZEA 

- Transferentziak eta intsuldaketak 

- Intsuldaketak egitea, Aurrezklik& kontuaren titularretako edozeinen izenean dagoen LABORAL 

Kutxaren VISA txartel-kontu baten kreditu-mugara (ORO, CLÁSICA, AFFINITY eta AKTIBA 
txartelen kasuan, eta bakoitzari dagozkion terminoen eta mugen arabera) 
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KONTRATUAREN IRAUPENA 

Aurrezklik&… kontuaren kontratuak iraupen mugagabea du. 

 

KOMISIOAK ETA GASTUAK 

- Mantentze-komisioa: ez da ezartzen. 

Likidazio-aldia: hiru hilean behingoa. 

Likidazio-egunak: 02-28a, 05-31, 08-31 eta 11-30a. 

- Informazioa bidaltzearen komisioa: Kontu honetako mugimenduei buruzko informazioa baliabide 

elektronikoen bidez bidaliko da soilik. Ondore horietarako, nahitaezkoa izango da Aurrezklik& 
kontuaren posta-titularrak Postamail zerbitzuarekin bat egitea kontratu hau formalizatu aurretik, 

eta ezingo dio zerbitzu horri uko egin Aurrezklik& kontuaren posta-titularra izaten jarraitzen duen 
bitartean. Kontuko mugimenduei buruzko informazioa Postamail zerbitzuaren bidez bidaltzea 

doakoa da. 

 

ORDAINKETA 

ITN: % 0 (UTB: % 0)   

Informazio gisa esan behar da, urteko tasa baliokidea (UTBa) Espainiako Bankuaren 5/2012 
Zirkularrean —2012ko uztailaren 6ko BOE— adierazten denaren arabera kalkulatu dela. 

 

KONTRATUA SUNTSIARAZTEA 

 
LABORAL Kutxak eskubidea izango du kontratua edonoiz suntsiarazteko. Kasu horretan, 2 hilabete 

lehenago jakinaraziko zaio titularretako edozeini, eta, epealdi hori igarotakoan, kontuak ez du interesik 
sortuko. Bezeroak saldoa eskuratu beharko du, zenbateko osoa hartuko duen txeke edo ordainagiri bakar 

baten bidez. 

 
Titularrak kontua ixteko eskatu ahal izango du, aurrez ohartarazi gabe; halere, LABORAL Kutxak 

eskubidea izango du kontuaren likidazioa eta saldoaren itzulketa geroratzeko, kontuari lotutako 
ordainbideen bidez indarrean dauden eragiketak zorduntzeko behar den denboran.  

 

 
BALDINTZAK ALDATZEA 

 
LABORAL Kutxak eskubidea izango du komisio berriak ezartzeko edo agiri honetan jasotako interes-tasak 

aldatzeko. Aldaketak, bezeroarentzat onuragarriagoak ez badira, indarrean jarri baino 2 hilabete lehenago 
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ezagutaraziko zaizkio, ohiko postaren bidez, TITULARretako edozeinek LABORAL Kutxari adierazi dion 

helbide elektronikora bidalitako mezuaren bidez edo edozein baliabide elektroniko edo telematikoren 
bidez, hala nola telefono mugikorrera bidalitako SMS bidez edota jakinarazpena egiten den unean legez 

indarrean dagoen beste prozedura baten bidez. 
 

Bezeroak uko egiten dio, berariaz, adierazitakoa ez den beste abisu-epe bati. 

 
Titularrak aldaketa horiek onartzen dituela ulertuko da, aldaketak indarrean jartzeko proposatutako 

egunaren aurretik bere desadostasuna adierazten ez badu.  
 

Titularrak aldaketa horiek ez dituela onartzen adierazten badu aldaketok indarrean jartzeko proposatutako 

egunaren aurretik, kontratua inolako kosturik gabe suntsiarazi ahal izango du, eta aldaketa indarrean 
jartzeko aurreikusitako egunaren aurreko edozein unetatik aurrera izango du eragina. 

 
 

GORDAILUEN BERME-FUNTSA 

CAJA LABORAL POPULAR COOP. de CRÉDITO 2011ko urriaren 14ko 16/2011 Errege Lege Dekretuaren 
bidez sortutako Gordailuen Berme Funtsari dago atxikita, eta gordailugile bakoitzari 100.000 euroko 

zenbatekoa bermatuko dio, gehienez, dirutan egindako gordailuetarako. 

 

BANKU-KONTUAK INTSULDATZEKO PRINTZIPIO ERKIDEAK 
 

CAJA LABORAL POPULAR COOP. de CRÉDITO «Banku-kontuak lekualdatzeko printzipio erkideetara» 

atxikita dago. Europako Banku Industriaren Batzordeak (EBICek) Europar Batasun osoan aplikatzeko 
sortutako printzipioak dira horiek. 

 
 

 
 
 

 


