Dokumentu honetan aseguruaren alderdi aipagarrienak laburbiltzen dira, eta, beraz, eskaintzen den informazioa ez da
osoa. Informazio osoa aseguruaren proiektuan eta kontratuaren Baldintza Partikular eta Orokorretan jasoko da.

Zertan datza aseguru mota hau?
Ondasunak saldu edo banatzeko jarduera egiten den lokaletara bideratua (manipulatzeko edo eraldatzeko prozesurik
gabe). Kontratatutako estalduren arabera bermatuko dira (konponduz edo kalte-ordaina emanez) aseguratutako
saltokiak izan ditzakeen ondare-kalteak (bai higiezinarenak bai haren barruan dauden ondasunenak), bai eta hari
dagozkion zona komunen zati proportzionala ere. Lokalak berak hirugarrenei eragin diezazkiekeen kalteak (materialak
nahiz pertsonalak) barne hartu ahal izango ditu, bai eta adierazitako merkataritza-jardueratik zein jarduera horri
lotutako zerbitzu edo produktuetatik eratorritako kalte material zuzenak. Aldi berean, Aseguratuaren esku jarriko dira
profesionalen eta gremioen sare zabal baten zerbitzuak (Saltokientzako Laguntza: Aseguratuak bere gain hartuko du
horren kostua).
Zer aseguratzen da?
Norberaren kalteak:
Norberaren kalteak:
Sutea.
Arrisku osagarriak:
- Bandalismozko ekintzak, Eragile atmosferikoak,
Higiezinaren instalazioek izandako kalte elektrikoak eta
Keak eragindako kalteak.
-Urak eragindako kalteak.
- Lokalizazio-gastuak ezbeharrarekin / ezbeharrik gabe,
Barneko eta kanpoko iragazketak eta uraren edo
elektrizitatearen gehiegizko kontsumoa.
- Lapurreta eta espoliazioa + lapurretak sortutako kalteak.
- Kutxa gotorretik kanpoko eskudirua (300/600/libre).
- Kutxa gotorreko eskudirua (1.500/3.000/libre).
- Funts-garraioa (3.000/6.000/Sarrera librea).
- Sarrailak ordeztea, giltzen lapurreta edo galeragatik.
- Beira-plakak, kristalak, marmolak, granitoak eta
metakrilatoak istripuz haustea: 600/1.500/3.000/6.000
/12.000/Balio librea.
- Lokalaren biziezintasuna (% 100 ondasun higigarriak.
Geh. 1 urte).
-Ekipamendu eta/edo instalazio elektrikoen kalte
elektrikoak: 600/1.500/3.000/6.000 /12.000/Balio librea.
-Lokalak balio estetikoa galtzea (1.500/3.000 €)
-Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak bere gain
hartutako ezohiko arriskuak.
Erantzukizun zibila:
- Ustiapena/Patronala/Produktua
(150.000/300.000/600.000 €).
- Lokatiboa: (150.000/300.000/600.000 €).
- Kanpoan egiten diren lanak: (150.000/300.000 €).
- Ardurapean jarritako ondasunak: 30.000/60.000 €.
Saltokiarentzako laguntza:

Zer ez dago aseguratua?
Honako arrazoi hauek tarteko sortutako edo eragindako
kalte-galerak:
Honako arrazoi hauek tarteko sortutako edo
eragindako kalte-galerak:
Aseguratuaren fede gaiztoa, doloa edo erru larria.
Lur-asentamenduak, lur-hondoratzeak, luiziak, lurjausiak edo lur-biguntzeak.
Gerra, inbasioa, etsaigoak, errebolta, altxamendua,
kolpe militarra, botere-usurpazioa edo terrorismoa.
Eraikuntzako akatsak edo bizioak.
Poliza kontratatu aurreko kalteak.
Eraikinaren egiturari, teilatuari edo trenkadei eragiten
dieten
higiezinean
egindako
eraikuntzako,
berreraikuntza, eraberritze, konpontze edo eraldatzeko
lanak.
Lokala kontserbazio-egoera normalean egoteko
beharrezkoak diren konponketak ez egitea.
Kausa ohiz kanpoko edo katastrofikoak eta/edo
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estaltzen dituen
gertaera edo fenomenoak, edo Estatuko Gobernuak
"katastrofe edo hondamen nazional" gisa kalifikatzen
dituenak.

Laguntza-zerbitzuak (iturgintza, igeltserotza, etab.)
Urgentziazko zerbitzu bereziak (sarrailagintza,
elektrizitatea, etab.)
Aukerako estaldurak:
-Buxadurak libratzea: 300 euro (1 erabilera/urteko)
-Higiezinak balio estetikoa galtzea (1.500/3.000 €).
-Makineria eta ekipamendu elektrikoak haustea:
600/1.500/3.000/6.000 /12.000/Balio librea.
- Makineria haustea edo makineria eta ekipamendu
elektronikoak lapurtzea aseguratutako lokaletik kanpo eta
Ondasun hoztuetan gertatutako kalteak:
600/1.500/3.000/6.000 /12.000/Balio librea.
- Eguneroko gastu iraunkorrak:
60/90/120/180/240/300/450/600 €.
- Mozkinen galera: Zenbateko aseguratua.
-Babes digitala eta ziberarriskuak.
-Asistentzia PLUS: 3 ordu zerbitzuko, 2 zerbitzu/urteko.

Badago murrizketarik estaldurari dagokionez?
Kontratatzeko mugak:
! Ondasunak manipulatzea eta/edo eraldatzea berekin dakarren jarduera egiten duten lokalak (adib.: tailerrak).

! Gorabeheraren unean kapital aseguratua % 90 baino gutxiago bada, kalte-ordaina ehuneko berarekin murriztuko da.
Muga nagusiak honako hauek dira:
! Defentsa Juridikoa eta Kalteen Erreklamazioa: 6.000 €

! Lokalizazio-gastuak (urak sortutako kalterik gabe) 400 €
! Ardurapean jarritako ondasunen gaineko erantzukizun zibila: 150 euro Aseguratuaren kargura izango dira.
! Makineria haustea eta makineria lapurtzea kanpoan: 150 euro Aseguratuaren kargura izango dira.
! Sarrailak ordeztea, lapurreta edo galeragatik: 300 euro.
Bestelako mugak:
! Erantzukizun zibil patronala: Azpimuga biktimako 150.000 euro.

Non nago estalita?
Ondare-kalteak eta Saltokietako Laguntza: Espainiako lurraldean dauden merkataritza-lokalak.
Erantzukizun zibila: Espainiako lurraldean gertatutako eta eragindako kalteak eta Espainiako auzitegietan erreklamatuak edo
aitortuak.

Zein dira nire betebeharrak?
• Aseguruaren urteko prezioa kontratuan ezarritako baldintzetan ordaintzea.
• Kontratua formalizatu aurretik eta haren indarraldian, arriskuaren balorazioan eragina izan dezaketen inguruabar guztien berri
ematea Seguros Lagun Arori.
• Istripua izan dela jakin eta gehienez ere zazpi eguneko epean horren berri ematea.
• Erabilgarri dauden baliabideak erabiltzea, gorabeheraren ondorioak arintzeko.
• Asegurua ezingo da izan Aseguratua bidegabe aberasteko bitartekoa.

Noiz eta nola egin behar ditut ordainketak?
Kontratua formalizatzeko unean eta haren urteroko berritze-datan egingo da ordainketa. Baldintza partikularretan jasotakoaren
arabera egin beharko da, eta bankuan helbideratuz edo zenbatekoa bitartekariari entregatuz egin ahal izango da.

Noiz hasi eta amaitzen da estaldura?
Baldintza Partikularretan adierazitako egunean eta orduan hasi eta amaituko da asegurua. Ondoz ondoko berritzeen ondoren,
ordaindu den aseguru-aldia bukatzen den egunean eta orduan amaituko da.

Nola hutsaldu dezaket kontratua?
Jakinarazpen idatzia bidaliz, indarrean dagoen aseguru-aldia bukatu baino, gutxienez, hilabete bat lehenago.

