ETXEBIZITZA

gida
lasterra

Zure etxebizitza
txoko goxo
bihurtzen
lagunduko dizugu.
Etxean lasai eta erlaxatuta egoteak,
sor daitezkeen egoera guztiak
aurreikusita eta estalita edukitzea
eskatzen du.
Hainbat ustekabekoren aurrean
modu egokian eta seguruan
jarduteko behar duzun informazioa
eman nahi dizugu gida honetan.
Zuretzat erabilgarria izatea espero
dugu, eta badakizu beti zure
zerbitzura gauzkazula. Ongi etorri
zure etxera.

Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Aurkibidea

1. Istripu baten ondorioz zure etxebizitzak kalteak izan
baditu.
2. Lapurreta egin badizute.
3. Larrialdietako zerbitzu bat behar baduzu.
4. Telefono bidezko orientazio juridikoa behar baduzu.
5. Kontsumitzailearen defentsa juridikoa eta zabaldua.
6. Errentatzailearen defentsa juridikoa.
7. Etxetresna elektrikoen laguntza eta Asistentzia PLUS.
8. Esku-trebea zerbitzua.
9. Lagun Arok erantzuten du.
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Istripu baten ondorioz
zure etxebizitzak kalteak
izan baditu
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Etxeko Laguntzako zerbitzuak
behar badituzu, deitu zuzenean
902 38 08 38 edo 944 94 74 28
telefonora: zure esanetara gaude
eguneko 24 orduetan, urteko
egun guztietan.
Zerbitzu hau hautatzean, eta zure
polizak ezbeharra estaltzen badu, ez
duzu beste inolako izapiderik egin
beharko.
5 urratsetan soilik zure ezbeharra konponduta geratuko da:

1

902 38 08 38 edo 944 94 74 28 telefonoan ezbeharraren partea
hartuko dugu.
Gogoratu istripuaren arduraduna nahiz kaltetua bazara, ezbeharra
gertatu den egunetik hasi eta hurrengo 7 egunetan eman behar
duzula horren berri, honako datu hauek adieraziz: izena, helbidea,
harremanetarako telefonoa eta poliza-zenbakia. Gainera, ezbeharraren
inguruabarren eta ondorioen ahalik eta deskribapen zehatzena beharko
dugu.
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Izapidegile pertsonal bat esleituko dizugu etengabe zuri laguntzeko,
eta gainerako parte-hartzaileekin koordinatuko da (konpontzaileekin,
adituekin, abokatuekin, eta abar) zure behar guztiei erantzuteko.
Ezbeharraren ezaugarrien arabera, peritu bat bidaltzeko beharra
aztertuko dugu.

4
5

Zure ezbeharraren kalteak eta estaldura argitutakoan, era
pertsonalizatuan kudeatuko dugu, eta telefonoz edo SMS bidez
jakinaraziko dizkizugu emandako urratsak.
Ondoren, izandako kalteen zenbatekoa ordaintzeaz arduratuko gara,
betiere kontratatutako estaldurarekin bat, edo kalteak konpontzeko
profesional bat bidaltzeaz arduratuko gara. Ez baduzu zure konfiantzazko
konpontzailerik eta bat behar baduzu, gure konpontzaileen
sareko batekin harremanetan jarriko zaitugu
eta konponketaren zenbatekoa aurrez
ordaindu behar ez izateaz arduratuko gara.
Hirugarrenei kalteak eragin
badizkiezu, kalte horiek
ordaintzeaz arduratuko gara, eta
zuk ez duzu ezertaz kezkatu edo
ordainketarik aurreratu beharrik
izango.
Hirugarren batek eragindako
kalteek zu kaltetu bazaituzte,
erreklamazioa izapidetzeaz
arduratuko gara.
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Lapurreta egin badizute
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Etxean lapurtzen badizute, edo etxetik
kanpo atrakoa jasanez gero, egin behar
duzun lehenengo gauza hurbilen duzun
polizia-etxean salaketa jartzea da.
Adierazi salaketan, ahal duzun xehetasun guztiekin, jasandako kalteak eta
desagertutako objektuak, eta zehaztu bertan Lagun Aro dela etxebizitzaren
erakunde aseguratzailea. Eskatu salaketaren kopia bat, zure ezbeharra kudeatzeko behar baitugu, dauzkazun ostutako ondasunen dokumentuekin (faktura,
berme, etab.ekin) batera, dokumentu horiek lagungarriak izango zaizkigu-eta
haiek identifikatzeko.
Ondoren, deitu 902 38 08 38 edo 944 94 74 28 telefonora, eta zure ezbeharra
kudeatuko dugu.
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Larrialdietako
zerbitzu bat
behar baduzu
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Larrialdietako zerbitzu bat behar
baduzu...
 zin zarelako etxean sartu, giltzak galdu edo lapurtu dizkizutelako
E
edo erabilezin bihurtu direlako.
Argirik gabe geratu zarelako etxean.
Berehala eten beharreko ur-ihesa duzulako etxean.
Kristal bat hautsi, eta etxea babesgabe geratu delako.
...etxeko laguntzaren telefonora dei dezakezu 902 38 08 38 edo 944 94 74 28,
eta ahal bezain laster sarrailagile, argiketari edo konpontzaile batekin joango
gara, eta zuk ez duzu ez joan-etorria ez eskulana ordaindu beharrik izango.
Adierazitako telefonora deitutakoan soilik emango dira zerbitzu horiek,
eta, beraz, gomendatzen dizugu laguntza-txartela beti zurekin eramatea edo
etxeko laguntzaren telefono hau zure mugikorrean gordetzea: 902 38 08 38
edo 944 94 74 28.
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Telefono bidezko
orientazio juridikoa
behar baduzu
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Estaldura kontratatuta baduzu, aski izango duzu 902
38 08 38 edo 944 94 74
28 telefonora deitzearekin,
etxebizitza, lana, higiezinen
salmenta, alokairuak, kontratuak eta erreklamazioak
idazteko laguntza, etab.i
buruzko legezko aholkularitza behar duzun guztietan.

Eta abokatu bat kontratatzea eskatzen duen gai bat izanez gero, espezialista
bat zure esanetara jarriko dugu baldintza ekonomiko abantailatsuetan.
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Kontsumitzailearen
defentsa juridikoa
Nola jokatu ezbeharra
gertatuz gero?
Estaldura kontratatuta baduzu, erantzun egingo dugu, bai
erantzulearen aurka adiskidetasun-bidetik jo nahi duzunean bai
bere aurkako ordainketaren erreklamazioa judizialki egin nahi
duzunean. Erantzun hori ondorengo kasuetan emango da:
- Ondasun higigarriak erostean
- Zerbitzu-kontratua betetzen ez denean.
- Hornidura-kontratuak betetzen ez direnean.
- Etxebizitzan eraberritze- eta konponketa-lanak 		
egiteko kontratuak betetzen ez direnean
- Errentatzailearen aurrean, alokairu-kontratuetatik
eratorritako gatazketan.

Defentsa juridiko
zabaldua
Nola jokatu ezbeharra
gertatuz gero?
Kontratatutako estaldura honekin, aseguratuaren edo
aseguratu izaera daukan edozein pertsonaren bizitza
pribatuaren esparruari dagokion defentsa eta eskubideen
erreklamazioa estaliko dira ondorengo kasuetan:
- Etxebizitzaren gaineko eskubideak
(Ke- edo gas-isuriak, mugak, etab.).
- Lan-erreklamazioak
- Zuzenbide fiskala
- Etxe-zerbitzuak
Estaldura hau erabiltzeko, deitu 902 38 08 38 edo 944 94 74 28 telefonoera eta zure
erreklamazioa jasoko dute. Ondoren, espezializatutako gure saila zurekin harremanetan
jarriko da erreklamazioa izapidetu eta kudeatzeko.
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Errentatzailearen
defentsa juridikoa
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Estaldura kontratatu baduzu, bide judizialetik zure eskubideen defentsa
eta erreklamazioa artatu eta kudeatuko ditugu, betiere, polizan
aseguratutako etxebizitzarentzat indarrean dagoen alokairukontratuarekin lotutako gatazketan.
Estaldura hau baliatzeko, deitu 902 38 08 38 edo 944 94 74 28 telefonora
eta zure erreklamazioa jasoko dute. Ondoren, espezializatutako gure
saila zurekin harremanetan jarriko da erreklamazioa izapidetu eta
kudeatzeko.
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Etxetresna elektrikoen
laguntza eta Asistentzia PLUS
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?
Etxetresna elektrikoen laguntza
Estaldura honek “Piezarik gabe” edo “piezekin”
aukerak eskaintzen ditu kontratuan.
Bermeak bi kasuetan bidaliko du profesionala
eta bere gain hartuko ditu eskulanaren hasierako
hiru orduak, matxuratu diren eta polizaren kaltebermeetan estaltzen ez diren marka zuriko
etxetresna elektrikoak konpontzeko.

Asistentzia PLUS
Asistentzia PLUS kontratatua baduzu, polizaren
gainerako estaldurek estaltzen ez duten kaltea
gertatuz gero, profesional hauek bidali eta eskulanen
lehen hiru orduak eskaintzen ditugu: (iturginak,
igeltseroak, sarrailagilea, galdaragintzak langilea,
pertsiana-jartzaileak, argiketariak eta etxetresna
elektrikoetako teknikariak.

Beste edozein zerbitzu erabili nahi baduzu, deitu

94 74 28

902 38 08 38 edo 944

telefonora eta gorabehera konpontzeko behar den profesionala
bidaltzea kudeatuko dugu.
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Esku-trebea
zerbitzua
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Estaldura hau kontratatuta badaukazu, Lagun
Arok aditu-sare bat jarriko du zure eskura, eta
aditu horiek zure etxera joango dira zure etxeko
behar hauei erantzuteko:

Gortinak, koadroak, arropa esekitzekoak, bainugelako

osagarriak, ispiluak, kakotegiak eta armairu-barrak esekitzea.
Dutxa-telefonoaren euskarria jarri eta konexioa egitea, apal
solteak, apalategiak eta, instalazio elektrikoak aldatu behar
izan gabe, termofluidoak jartzea eta akaberako pletinak,
bi zoru desberdinen arteko juntura-estalkiak eta paretaren
izkinako babesgarria jartzea.
eihoak isolatzea: beiraren eta markoaren artean burleta
L
jartzea eta beira silikonarekin finkatzea.
Mekanismorik gabeko pertsiana biribilgarriak eta kutxan

ezkutatu gabekoak konpondu edo jartzea..
Barruko zurezko ateetan pieza hauek aldatu edo jartzea:

heldulekuak, maratilak, eskulekuak, malgukiak eta kisketa
txikiak.

 ukalde, bainugela eta zurezko osagarrietako altzarien ate
S
txikietan bisagrak aldatzea.
Kit motako altzariak muntatzea.
Zurezko eserleku, mahai eta oheak kolatzea.
Entxufe eta etengailuetako edergarriak, bonbillak, neonezko
hodiak, fluoreszenteak eta pitzarazgailuak jarri edo aldatzea.
Lanparak, aplikeak edo plafoiak jartzea, kableatua aldatu
beharrik ez baldin badago.
 skatutako txorrotak doitzea eta haren zapatak aldatzea,
A
baldin badauzka.
Erradiadoreak purgatzea..
 ainuontzi, dutxa, konketa eta harraskak silikonarekin
B
zigilatzea.
Azuleju-estaldurarik gabeko hormetako zulo txikiak estaltzea.

Eskatu zerbitzu hau 902 38 08 38 edo 944 94 74 28 telefonora deituz.
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Lagun Arok
erantzuten du
Nola jokatu
ezbeharra
gertatuz gero?

Lagun Arok erantzuten
du, eta zu eta zure
ingurukoak zaintzen ditu.
Ez zaitez arduratu ezbehar baten partea emateagatik haren jatorria argi
ez duzunean, edo kaltetua izan arren, haren erantzulea ez zarenean.
Lagun Arok ezbeharraren arrazoiak identifikatuko ditu, eta egoera
konponduko du, zuk inolako ardurarik hartu behar gabe. Beraz, ez
itxaron egoerak okerrera egin arte, eta deitu 902 38 08 38 edo 944
94 74 28 telefonora.
Gainera, nahiz eta ezbeharra polizan estalita ez egon, zure eskura
jartzen dugu baldintza ekonomiko berezietan funtzionatzen
duen konpontzaile profesionalen taldea: zure etxera joango dira
konponketaren balorazioa egitera, eta zuk ez duzu desplazamendugasturik ordaindu beharko.

Zure ezbeharraren
kontsultak edo
kudeaketa.
Zure ezbeharraren inguruan edozein kontsulta edo gestio
egiteko, jo zure ohiko bulego edo kudeatzailearengana,
edo deitu 902 38 08 38 ó 944 94 74 28 telefonora.
Era berean, partea gure webgunean eman dezakezu edo
zure ezbeharraren egoera bertan kontsulta dezakezu:

www.seguroslagunaro.com

FP0805 / Berrik. 08 / e

101236 (02/17)

