
SEGURU GAUDE KANPAINAREN OINARRIAK

Agiri honek SEGURU GAUDE kanpaina jaso eta zehazten du.

Kanpainaren helburua Auto eta Etxe Aseguru berrietako polizak kontratatzea da. Poliza horiek, 
konpainiaren oinarrizko arauak ez ezik, kanpainaren baldintzak ere bete behar dituzte.

1. Kanpainaren datak:

Sustapena 2016ko urriaren 3an hasi eta 2016ko abenduaren 31n amaituko da. Hala ere, 
eten edo bertan behera utzi ahal izango da edonoiz, horretarako bidezko arrazoirik bada. 
Sustapenaz baliatu ahal izateko, 2016ko urriaren 3tik 2016ko abenduaren 31ra bitartean 
kontratatu behar da poliza (eragin-datak, berriz, 2017ko martxoaren 31ra arteko muga 
izango du). .  

2. Eskaintza:

a. Eskaintza nagusia:
3, 4 eta 5 ataletan finkaturiko kontratazio-arauak betetzen dituzten auto-asegurua eta 
etxe-asegurua kontratatzen baditu kanpainak irauten duen bitartean (poliza berriak, berdin dio 
ordenak), etxe-aseguruaren zenbatekoa itzuliko zaio bezeroari (gehienez 180 € itzuliko dira).

b. Bigarren mailako eskaintza:
50 € itzuliko zaizkie kanpaina hasi aurretik CLBSk bitartekoturiko auto-aseguru (lehen 
kategoriakoak) edo etxe-aseguru bat kontratatuta duten bezeroei, aurretik konpainian 
kontratatu gabe zuten produktu bat (autoa edo etxea) kontratatzen badute. Hau da, 
etxe-asegurua izanik, auto-asegurua kontratatzen badute; eta alderantziz. Betiere, poliza 
berriek 3, 4 eta 5 puntuetan finkaturiko baldintzak bete behar dituzte eta aurretik 
kontrataturiko polizak indarrean eta ordainduta egon behar dute. 

•  50 € kobratzeko eskubidea ematen duen poliza kontratatzen bada, eta, gero, kanpainaren 
beste adar bateko poliza bat (horrek etxe-polizaz doan gozatzeko eskubidea emango luke; 
gehienez 180 €), bezeroari etxe-polizaren zenbatekoa itzuliko zaio (gehienez 180 €); baina, 
aurretik ordaindutako 50 €-ak kenduko zaizkio zenbatekotik. Inoiz ez da ordainduko 180 € 
baino gehiago guztira. 

•  Dagoeneko bi produktuen bezeroa bada (autoa eta etxea), eta ez baditu kontratatu 
kanpainaren epealdian, bezeroak 50 € jasoko ditu kontratatzen duen eta kanpainaren 
baldintzak betetzen dituen aseguru gehigarri bakoitzeko. Kasu horretan, inoiz ez da 
ordainduko 200 € baino gehiago guztira.



3. Baldintza orokorrak:

·  Poliza bakoitza urtero edo sei hilean behin ordaindu behar da eta ordainketak LABORAL 
Kutxan helbideratuta egon behar du.

· Arriskuak konpainiaren kontratazio-arauen barruan hartuko dira. 

· Eskaintza ezin da beste kanpaina eta sustapen batzuetan erabili.

· Sustapenaz baliatzeko eskubidea ematen duen poliza ordaindu ezean, LABORAL Kutxak 
bezeroaren kontuan egindako ordainketa berreskuratzeko eskubidea gordeko du beretzat.

· Opariaren ordainketa polizaren eragin-dataren ondorengo 90 egunetan egingo da.

· Doako 800 etxe-poliza (auto + etxe aseguruen konbinazioak) eta 50 €-ko 1.000 sari 
emango dira gehienez.

· Oparia poliza bakoitzaren helbideratze-kontuan dirua itzuliz gauzatuko da.

· Poliza guztiek hartzaile beraren izenean egon behar dute (familiaren edo enpresaren 
gestio-unitatea ez da aintzat hartuko).

· Edozein sari eskuratzeko, kanpainaren bukaeran indarrean egon behar dute horretarako 
eskubidea ematen duten polizek.  Saria ordaindu ondoren irizpide hori bete ezean, LABORAL 
Kutxak bezeroaren kontuan egindako ordainketa berreskuratzeko eskubidea gordeko du 
beretzat.

 

4. Baldintzak produktuen arabera 

a. AUTO ASEGURUA:

Edozein modalitatetako lehen kategoriako kontratazio berrietarako (frankiziarik gabeko 
arrisku orotakoa izan ezik). 27 urte baino gehiago eta 4 urteko gidabaimena izanik, aurreko 
3 urteetan edo gehiagotan ezbeharrik izan ez duten (SINCOn egiaztatuta) gidarientzat eta 
diruzko obligazioak betetzeari edo ez-betetzeari buruzko fitxategian ez dauden 
bezeroentzat. Konpainiaren kontratazio-arauen arabera.

b. ETXE ASEGURUA:

Etxe-aseguruaren kontratazio berrietarako, betiere Edukitzailean Optimo, Esklusibo eta 
Errentatzaile modalitateentzat gomendatutako kapitala edo handiagoa aseguratzen bada. 
Edukiaren gutxieneko kapitala 20.000 €-koa edo handiagoa izango da Optimo, Esklusibo, 
Errentari eta Lehen Arriskuko modalitateetan (13 modalitatea Seguros Lagun Aro SAn 
aseguratuta ez dauden poliza komunitarioen osagarri gisa).
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5. Eranskina: HBMen formalizazio berriei lotutako etxe-polizetarako baldintzak

a. Eskaintza: 
HBMen formalizazio berriei lotutako poliza guztiak sartuko dira eskaintza nagusian (2a 
atalean deskribatutako eskaintza), eta horiek ez dute parte hartuko auto-aseguruaren 
bezero izanik etxe-asegurua kontratatzeagatiko 50 euroko opariaren eskaintzan (2b 
atalean deskribatutakoa).

b. Produktuaren baldintzak:
HBMen formalizazio berriei lotutako aseguruetan ESKLUSIBO modalitatea eskatuko da; eta 
edukitzailearen aseguraturiko kapitala gomendatutakoa edo handiagoa izango da, eta 
edukiaren gutxieneko kapitala 20.000 €-koa edo handiagoa. Gainera, kanpaina aplikatzeko 
honako berme hauek kontratatu beharko dira:

Edukirako borondatezko hedadura-poliza

Kontsumitzailearen defentsa juridikoa.

Eskutrebe-zerbitzua

• Aseguratzaileak: 

Seguros Lagun Aro, S.A.

• Sustatzailea: 

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. Bankaseguruetako 
operadore lotetsia, Administrazio Erregistro Berezian inskribatua, OV-0072 klabearekin. 
Erantzukizun Zibila eta Finantza Ahalmena indarrean dagoen legediaren arabera estalita 
daude. Arriskuaren aseguratzailea: Seguros Lagun Aro, SA.

• Aplikazio-eremua: 

Kanpaina honako banaketa-kanal hauen bidez kontratatutako aseguruetan aplikatuko da: 
www.laboralkutxa.eus webgunearen bidez; aseguruetan espezializatutako telefono bidezko 
arreta-zentroaren bidez (901100200) eta Seguros Lagun Aro SAren Bankaseguruetako 
Operadore esklusiboa den Caja Laboral Popularraren banaketa-sarearen bidez 
(Bitartekarien Erregistro Administratibo Berezian C572F20022109 zenbakiarekin 
inskribatuta).
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