ASEGURUAK “BETIKO”
Agiri honek ASEGURUAK “BETIKO” izeneko kanpaina jaso eta zehazten du.
Auto eta Etxe Aseguruen kontratu berrietarako polizak sartzen dira kanpaina honetan, eta konpainiaren
kontratazio-arauak betetzeaz gain, Kanpainaren baldintzak ere bete behar dituzte.

1.- Kanpainaren datak:
Promozio hau 2018ko otsailaren 7an hasi eta 2018ko martxoaren 31n amaituko da, baina, dena den, edozein
unetan eten edo ezeztatu ahal izango da, baldin eta horretarako bidezko arrazoiren bat badago. Promozioaz
baliatu ahal izateko, polizak kontratatzen diren eguna 2018ko otsailaren 7tik 2018ko martxoaren 31era bitartean
egongo da, baina ez, ordea, eragin-data, horren epemuga 2018ko abenduaren 31 izango baita.

2.- Eskaintza:
- Etxe produktuan kontratatutako polizaren bizialdi osorako % 10eko beherapena.
- Auto produktuan kontratatutako polizaren bizialdi osorako % 10eko beherapena.

3.- Oparia:
Kanpainaren baldintzak betetzen dituzten polizak kontratatzen dituzten bezeroek 50 eurorainoko oparia jaso
ahal izango dute. Opariaren zenbatekoa kontratatzen duten produktuaren araberakoa izango da:
• Auto Asegurua: 50€ko oparia
• Etxe Asegurua: 20€ko oparia

4.- Oparia AUTO Proiektuagatik:
2018ko otsailaren 7tik 2018ko martxoaren 31ra bitartean auto-proiektuak egiten dituzten bezeroek opari gisa
haizetakoan euriaren aurkako tratamendu bat jasoko dute Carglassen.
• Aurrekontu bakoitzak opari baterako eskubidea emango du (gehienez 5 aurrekontu pertsona bakoitzeko) eta
bezeroak Carglass zentro baimenduetan aurkeztu beharko du eskuorria/kupoia, oparia trukatzeko egiaztagiri gisa.

5.- Beste baldintza batzuk:
• Kontratatutako poliza bakoitzak urte osokoa edo seihilekoa izan behar du eta LABORAL Kutxan helbideratua
egon behar du.
• Konpainiaren kontratazio-arauen barruko arriskuak.
• Eskaintza hau ez da bateragarria eta ez metagarria ere gainerako kanpaina eta promozioekin.
• Kontuan sariaren diru-sarrera egiteko eskubidea ematen duen poliza ordaintzen ez bada, LABORAL Kutxak
ordainketa berreskuratzeko eskubidea izango du erabilitako bezeroaren kontu beretik.
• 2.500 eragiketetara mugatua dago (2.500 ordainketa).

• Saria jasotzeko eskubidea ematen duen polizaren eragin-dataren ondorengo 60 egunen barruan egingo dira
ordainketak.
• Gehienez ere 5 itzulketa onartuko dira bezero bakoitzeko.

6.- AUTO Produktuaren baldintzak:
Edozein modalitateko lehen kategoriaren kontratazio berrietarako (AO frankiziarik gabe eta Hirugarrengoak
Oinarrizkoa izan ezik). 27 urtetik gora eta gidabaimenean 4 urteko antzinatasuna duten gidarientzat, SINCOn
frogatutako 3 urte edo gehiago izanik ezbeharrik gabe eta diru-obligazioak betetzeari edo ez betetzeari buruzko
fitxategietan ez dauden bezeroentzat. Konpainiaren kontratazio-arauen mende.

7.- ETXE Produktuaren baldintzak:
Etxe-kontratazio berrietarako, Edukitzailearen kapital bermatua zenbateko hau edo handiagoa bada:
Optima, PLUS eta Arrendador modalitateetarako gomendatua. Edukiaren gutxieneko kapitala 20.000 € edo
handiagoa izango da Optima, PLUS, Inquilino eta Primer Riesgo modalitateetarako.
HBMen formalizazio berriei lotutako aseguruetan PLUS modalitatea eskatuko da; edukitzailean aseguratutako
kapitala gomendatutakoa edo handiagoa izango da, eta edukiaren gutxieneko kapitala 20.000 €-koa edo
handiagoa. Gainera, kanpaina aplikatzeko, berme hauek kontratatu beharko dira: edukirako borondatezko
hedadura-poliza, kontsumitzailearen defentsa juridikoa eta eskutrebe-zerbitzua.

8.- Sustatzailea:
Caja Laboral Bancaseguros SLU da aseguru-bitartekaria. Atxikitako banka-aseguruaren operadore hau
Administrazio Erregistro Berezian inskribatua dago OV-0072 gakoaz.
Indarreko legeriaren arabera estaliak daude Erantzukizun Zibila eta Finantza Gaitasuna. Arriskuaren aseguratzailea:
Seguros Lagun Aro, S.A. Aseguru-konpainiak kontsultatu ditzakezu hemen: www.laboralkutxa.com/es/particulares/seguros.

9.- Aplikazio-eremua:
Kanpaina hau www.laboralkutxa.com webgunean, aseguruetan aditua den gure telefono-arretarako zentroan
(901100200) eta Caja Laboral Popular erakundearen banka arloko banaketa-sarean egiten diren kontratazioetan
aplikatuko da. Lagun Aro Aseguruaren atxikitako Banka Aseguruen Operadore hau bitartekarien Administrazio
Erregistro berezian inskribatua dago C572F20022109 zenbakiaz.

