
BANKA ETA ASEGURUAK

LAGUN ARO
AUTO ASEGURUA
GIDA LASTERRA



Errepidean aurki ditzakezun 
egoera guztien aurrean nola 
jokatu jakiteko behar duzun 
informazio guztia emango 
dizugu gida honetan.

Badakizu zure bidaiderik onena 
garela.Horregatik, beti zurekin 
eramaten gaituzu.

ZU GIDATZEKO GAUDE, 
ETA BEHAR DUZUN 
GUZTIAN LAGUNTZEKO



NOLA JOKATU 
EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

1.   Istripu baten ondorioz zure ibilgailuak kalteak izan baditu:

1.1. Nola bete adiskidetasunezko partea?

1.2. Zure asegurua Arrisku Orotakoa bada.

1.3. Zure asegurua Hirugarrenentzakoa bada.

2.  Bidaiako Laguntza, Eguneroko Bizitzarako Laguntza edo Ordezko 
Ibilgailua behar baduzu.

3. Beira bat hausten bazaizu.

4. Lapurreta egin badizute.

5. Zirkulazio-isun bat jasotzen baduzu.

6. Zure ezbeharrari buruzko informazioa.

7.  Ibilgailuan eraman beharreko aseguru-dokumentazioa.

8. Polizako aldaketak jakinaraztea.

AURKIBIDEA



ISTRIPU BATEN ONDORIOZ 
ZURE IBILGAILUAK KALTEAK 
IZAN BADITU

NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

Trafiko-istripu bat baduzu, eta inplikatutako alderdien 
artean akordioa badago, onena eta erabilgarriena 
adiskidetasunezko parte bat betetzea da. Ezbeharraren 
berri emateko zuk bete eta aseguru-etxeari eman behar 
diozun dokumentu horrek asko arintzen eta errazten 
ditu ezbeharraren ondorengo izapideak. Istripuetarako 
adiskidetasunezko parte bat beti autoan eramatea 
komeni da; gero behar bezala bete beharko duzu.

Pertsonaren batek osasun-laguntza behar badu, deitu 
112 telefonora.

Partea behar bezala betetzeko, eta errealitatearekin bat etor dadin, bete ezazu 
beste gidariarekin batera ezbeharra gertatzen den unean bertan. Biek sinatu 
behar duzue, aseguru-etxeek erantzukizunak zehazteko. Idazkerak erraza eta 
laburra izan behar du, ia telegrafikoa. Gogoan izan aseguru-etxeek elkar ulertzea 
bideratu behar duela. 

Bete ahal duzun bezain ondoen krokisa. Adierazi kaleen izenak, ibilgailuek 
zuten noranzkoa, zein trafiko-seinale dagoen bertan eta errepideen egoera. 
Ez ahaztu oharren eremua betetzea. Hor adieraz dezakezu “zirkunstantziak” 
eremuan aurreikusita ez dagoen edozein argibide, eta zure ibilgailuak edo bertan 
zeneramatzan ondasunek izandako kalteak jar ditzakezu.

Parte-mota hau gidariek soilik sinatuko dute. Ez aldatu datuak partea sinatu 
ondoren. Halakorik eginez gero, zure aurka erabil dezakete. Gogoratu oso 
garrantzitsua dela parte-hartzaileen harremanetarako datuak adieraztea 
(helbide elektronikoa eta telefono mugikorra). Partearen atzealdea istripua 
gertatu den unea igaro ondoren bete dezakezu, norbaitek lesioak izan dituen, 
agintariek parte hartu duten, eta abar adieraziz. Bidal iezaguzu partea, 
gehienez, istripua gertatu denetik 7 eguneko epean.

1.1. NOLA BETE ADISKIDETASUNEZKO PARTEA?
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Data, ordua, istripua 
gertatu deneko lekua, 
eta lesionaturik 
egon den (1. 2. eta 3. 
atalak).

Lekukorik izanez 
gero, ez ahaztu 
haien izen-
abizenak, helbidea 
eta telefono 
mugikorra idaztea 
(5. atala).

Aseguratuen, 
ibilgailuen, 
aseguru-etxeen 
datuak eta 
harremanetarako 
datuak (6., 7. eta 8. 
atalak).

Istripuaren 
zirkunstantziak 
(12. atala).

Istripuaren 
krokisa (13. 
atala).

Adierazi 
hasierako 
talkaren puntua 
(10. atala).

Jarri X bat 
kalteak izan 
dituzten 
ibilgailuaren 
ataletan.

Deklarazioa bi gidariek sinatu behar 
dute (15. atala).

Halere, ez bazaude ados deklarazioaren 
edukiarekin, ez sinatu, eta eskatu 
Trafiko Agintariak bertaratzeko.

Behin sinatutakoan, ez aldatu 
Adiskidetasunezko Deklarazioaren 
aurreko orrialdeko (irudian erakusten den 
orrialdeko) daturik. Datu gehiagorekin 
osatu nahi baduzu, erabili atzealdeko 
orrialdea.



1.2. ZURE ASEGURUA ARRISKU OROTAKOA BADA

5 urratsetan soilik zure ezbeharra konponduta geratuko da:  

Deitu 902 38 08 38 telefonora, izandako ezbeharraren partea har 
diezazuten.

Adierazi zein konponketa-tailerrera eraman duzun zure ibilgailua edo 
noiz eta non utziko duzun.

Gogoratu gure Oqueicar tailer itunduen sarean abantaila garrantzitsuak 
balia ditzakezula: kortesiazko auto bat utziko dizute, ahal bada, 
lehentasuna izango duzu konponketari dagokionez, eta autoa garbituta 
itzuliko dizute.

Aurki ezazu gure webgunean www.seguroslagunaro.com hurbilen 
duzun zure Oqueicar tailerra.

Gure peritua, gehienez, 24 ordutan bertara joango da, egin beharreko 
konponketak gainbegiratzeko.

Ondoren, konponketaren zenbatekoa ordaintzeaz arduratuko gara. 
Frankizia bat kontratatuta edukiz gero, haren balioa tailerrari ordaindu 
beharko diozu. Gogoratu: beste ezbehar batzuetako kolpeak izanez 
gero, ezbehar bakoitzeko frankizia bat aplikatuko da.

Istripuaren erantzukizuna beste gidariarena bada, berehala abian 
jarriko ditugu zure frankizia beste aseguru-etxeari erreklamatzeko 
izapideak
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Deitu 902 38 08 38 telefonora, izandako ezbeharraren partea har 
diezazuten.

Istripua zure erantzukizunekoa izan bada, eta beste ibilgailu bati kalteak 
eragin badizkiozu, gu arduratuko gara eragindako kalte materialak nahiz 
pertsonalak ordaintzeaz, eta ez duzu ezertaz kezkatu beharrik izango.

Istripua zure erantzukizunekoa bada, eta kalteak zure ibilgailuak izan 
baditu, dituen kalteak zure gain hartu beharko dituzu.

Istripuaren erantzukizuna beste gidariarena bada, berehala abian jarriko 
ditugu zure kalteak beste aseguru-etxeari erreklamatzeko izapideak.

Nahi baduzu, zure ibilgailuak izandako kalteen balorazioa egin dezake 
gure perituak.

1.3. ZURE ASEGURUA HIRUGARRENENTZAKOA BADA
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NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

Bidaiako Laguntzako zerbitzuak behar badituzu, 
deitu zuzenean 902 38 08 38 telefonora.

Atzerritik deitzen baduzu, 00 34 944 05 14 12 
da telefonoa. Behar duzun arreta eskainiko 
dizute.

Gure laguntza-zerbitzua bila joango zaizu, 
bai autoa bertan konpontzeko bai tailerrera 
eramateko; jakina, bidaideez ere arduratuko da.

Garabiaren zain zauden bitartean, jarraitu aholku hauek, zure segurtasunagatik:

Saiatu ibilgailua galtzadatik kentzen, piztu larrialdietako argiak, eta 
jarri esku-frenoa.

Jantzi txalekoa ibilgailutik atera aurretik.

Seinaleztatu ibilgailua behar bezala, 50 bat metrora arriskuaz 
ohartarazteko bi elementu jarriz, bata ibilgailuaren aurretik eta bestea 
atzetik.

Jar zaitez leku seguru batean, ibilgailutik kanpo.

Eguneroko Bizitzarako Laguntzaren estaldura (Laguntza zabaltzea) 
kontratatuta baduzu, eta familiako kide batek istripu batean zauririk izan badu 
eta ospitalean badago edo etxean mugiezinik badago, informa zaitez 902 38 08 
38 telefonora deituta jaso ditzakezuen laguntza-zerbitzuez eta zainketez.

Zirkulazio-istripu bat izan baduzu eta Ordezko Ibilgailuaren estaldura 
kontratatuta baduzu, galdetu alokairu-ibilgailu batez baliatzeko aukerari buruz 
zurea konpontzen duten bitartean.
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BIDAIAKO LAGUNTZA, 
EGUNEROKO BIZITZARAKO 
LAGUNTZA EDO ORDEZKO 
IBILGAILUA BEHAR BADUZU2



Zure autoko beira batek pitzadura bat izanez gero edo hura hautsiz gero, eta 
zure polizak berme hori barne hartzen badu, ez duzu parte eman beharrik izango, 
eta ez du eraginik izango zure hobarian.

Nahikoa da 902 38 08 38 telefonora deitzea, eta profesional-sare zabala jarriko 
da abian zure beiraren kaltea konpontzeko, zure beharretara ondoen egokitzen 
den konponketa-zentroa zein den adierazteko, edo, ahal bada, unitate mugikor 
bat bidaltzeko.

  Gogoratu: gure Oqueicar Beirak sarera joz gero, zure beira zure 
etxean bertan konpon edo ordez dezakegu, ibilgailua inora eramateko 
beharrik gabe edo parte emateko beharrik gabe.

  Aurki ezazu gure webgunean www.seguroslagunaro.com hurbilen 
duzun zure Oqueicar Beirak tailerra.

BEIRA BAT 
HAUSTEN BAZAIZU

NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?3

BEIRAK



Autoa lapurtzen badizute, egin behar duzun lehen gauza hurbilen 
duzun polizia-etxean salaketa jartzea da.

Zehaztu salaketan bertan Lagun Aro dela ibilgailuaren erakunde 
aseguratzailea. Eskatu salaketaren kopia bat.

Zure polizak lapurreta estaltzen badu, deitu 902 38 08 38 telefonora, 
ezbeharraren partea emateko.

Zure ibilgailua agertuko balitz, hori izaten da normalena, gure gain 
hartuko ditugu hirugarrenen esku egon den bitartean ibilgailuak izan 
dituen kalte guztiak.

Ibilgailua agertuko ez balitz, ibilgailuaren antzinatasunaren 
araberako kalte-ordaina emango dizugu.

NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

LAPURRETA EGIN 
BADIZUTE4



Zirkulazio-isun bat jasotzen baduzu eta ados ez bazaude, gorde 
haren kopia bat.

Deitu lehenbailehen 902 38 08 38 telefonora, isunarekin, indarrean 
dagoen ordainagiriarekin eta zure NANarekin, isunaren erreklamazioa 
kudea dezagun. Zure errekurtsoa kudeatuko dugu bide 
administratiboa agortu arte.

Isunak gidabaimena kentzea badakar, kontsultatu ea estaldura hori 
kontratatuta duzun, eta ea betetzen diren gidabaimena kentzeagatik 
hileko sorospena kobratzeko baldintzak nahiz gidabaimena 
berreskuratzeko prestakuntza-ikastaroetan matrikulatzearen 
gastuak ordaintzeko baldintzak.

NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

ZIRKULAZIO-ISUN BAT 
JASOTZEN BADUZU5



Zure ezbeharraren inguruan edozein kontsulta edo kudeaketa 
egiteko, jo zure ohiko bulego edo kudeatzailearengana, edo 
deitu 902 38 08 38 telefonora.

Atzerritik deituz gero: 00 34 944 05 14 12

Gainera, gure webgunean partea eman dezakezu, zure 
ezbeharraren egoera kontsultatu, edo Oqueicar eta Oqueicar 
Beirak gure tailer itunduen sarea ikus dezakezu:

www.seguroslagunaro.com

NOLA JOKATU EZBEHARRA 
GERTATUZ GERO?

ZURE EZBEHARRARI 
BURUZKO INFORMAZIOA6



IBILGAILUAN ERAMAN 
BEHARREKO ASEGURU-
DOKUMENTAZIOA

Zure aseguru-poliza kontratatzean, zure 
ibilgailuan beti eraman behar duzun 
ondorengo dokumentazio hau jaso duzu:

Baldintza Orokorrak, eta bertan 
biltzen dira Automobil Aseguruan 
merkaturatutako berme guztien 
klausula aplikagarriak.

Baldintza Partikularrak. Bertan 
kontsulta ditzakezu zure ibilgailu-
polizan kontratatuta dituzun 
bermeak edo estaldura-mugak.
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Adiskidetasunezko Istripu Deklarazioa. 
Erabil ezazu beti istripua gertatuz gero, 
ezbeharraren datuak jasotzeko. Inplikatutako 
aseguru-etxeen artean istripuaren 
izapidetzea arintzeko aukera ematen du.



Bonus/Malus Sistemaren Azalpena. 
Bertan deskribatzen da hobari-
sistemaren funtzionamendua.

Karta Berdea. Europar Batasunetik 
kanpo zure ibilgailuarekin bidaiatzean 
aseguruaren frogagiri gisa balio 
du. Kasu horietan, komeni da aldez 
aurretik ohiko zure bulegoarekin edo 
bitartekariarekin harremanetan jartzea, 
bidaiatu behar duzun herrialdeko 
estaldura-hedadurari buruzko 
informazioa jasotzeko, eta halakorik ez 

bazenu, eskatzeko.

Indarrean dagoen ordainagiria. 
Aseguru-prima ordaindu 
izanaren frogagiria da. Banku-
ordainagiriek ere balio dute.

Lagun Aro Txartela. Zenbaki 
hau zure mugikorrean gordetzea 

gomendatzen dizugu.



Ez ahaztu guri jakinaraztea zure 
ibilgailu-aseguruari eragiten dion 
edozein aldaketa: salmenta, egoitza-
aldaketa, banku-kontuaren aldaketa, 
etab. eta, bereziki, zure ibilgailua 27 
urtetik beherako edo lau urte baino 
gutxiagoko gidabaimena duen gidari 
batek gidatuko badu.

Erregistro Administratibo Berezian OV-0072 gakoarekin inskribatutako Caja Laboral Bancaseguros SLU 
banku-aseguruen operadore lotetsiaren bitartekaritzako asegurua. Erantzukizun Zibila eta Finantza 
Gaitasuna indarrean dagoen legediaren arabera estaliak. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro, S.A.

POLIZAKO ALDAKETAK 
JAKINARAZTEA
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