
Bizitza Osasungarria Sorta doan izango da, Bizitza, Osasun edo Ehorzketa-aseguru 
baten proiektua edo Aukera azterketa egiten denetik, «BIZITZA OSASUNGARRIA 
SORTA» bat lortuko duzu DOAN.

Medikuntzan, osasunean, kirolean eta nutrizioan espezializatutako adituek aholkuak 
emango dizkizute gai hauen inguruan.

ESKATU BIZITZA OSASUNGARRIA SORTAKO ZERBITZUAK, 913 90 73 05 telefono-
zenbakira deituta eguneko 24 orduetan etenik gabe eta asteko egun guztietan 
(jaiegunetan ere bai).
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Aseguru honen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. B 75060988 zenbakiko IFK du eta 
banka-aseguruetako operadore lotetsia da. Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Nagusiaren 
Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Erantzukizun 
Zibila eta Finantza Ahalmena estalita ditu, indarrean dagoen legeriaren arabera. Arriskuaren aseguratzaileak: 
Seguros Lagun Aro Vida SA (IFK: A-20182705), SANITAS SA de Seguros (IFK: A-28037042), EXPERTIA, Seguros 
de Decesos SA (IFK: A-33003906) eta IMA IBÉRICA Seguros y Reaseguros (IFK: A-78689726).
Kontsultatu aseguratzaileak hemen: www.laboralkutxa.com/eu/partikularrak/aseguruak

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu zerbitzuaren baldintzak hemen: 
www.laboralkutxa.com/pdf/seguros/coberturasvidasanaE.pdf

1. 10 orduko fisioterapia gehienez.

2.  Bizitza Osasungarria Sorta doan izango da, Bizitza, Osasun edo Ehorzketa Aseguru baten proiektua 
edo Aukera azterketa egiten denetik aurrera.

3. Zerbitzuak 2019-12-31ra arte erabili ahal izango dira.

4. BIZITZA OSASUNGARRIA SORTAko oparien muga: 1.500 ale.



BIZITZA OSASUNGARRIA SORTAREN
ESTALDURAK

1.- ASEGURATZAILEA
IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SA. Sozietateak izena emana du Aseguruen eta Pentsio Fondoen 
Zuzendaritza Nagusian. Zenbakia: C-0709; IFK: A-78689726 eta helbidea: Julián Camarillo kalea, 29, 28037, Madril.

2.- ASEGURU-HARTZAILEA
CAJA LABORAL BANCASEGUROS SLU. IFK: B 78060988.  Banka-aseguruetako operadore lotetsia da eta 
Aseguruen eta Pentsio Fondoen Zuzendaritza Nagusiaren Aseguru Bitartekarien Administrazio Erregistro 
Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin.

3.- ASEGURATUAK
2019ko maiatzaren 14tik uztailaren 31ra bitartean bizitza-aseguru (modalitateak: Bizitza+, Bizitza Emakumea, 
Bizitza Optimoa), osasun-aseguru (modalitatea: Sanitas Más Salud) edo ehorzketa-aseguru (modalitatea: 
Oinarrizko Ehorzketa) baten aurrekontua egin duten LABORAL Kutxaren bezeroak. 

4.- EGUNEROKO BIZITZARAKO BERMEAK ESKATZEKO ERA
91 390 73 05 telefonora deituz, eguneko 24 orduetan etenik gabe eta asteko egun guztietan (jaiegunetan ere bai).

5.- LURRALDE-EREMUA
Zerbitzuak Espainian ezarriko dira, nahiz eta deskribatutako egoerak atzerrian sortu.

6.- BERMEA ESKURATZEKO ESKUBIDEA DUEN BEZEROA
CAJA LABORAL BANCASEGUROSek eta IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SAk emandako argibideak betez 
zerbitzuan alta emateko prozedura bete ondoren, IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SAren datu-basean 
onuraduntzat identifikatutako pertsona izango da onuraduna.
Ondoren zerrendatuko diren prestazioak eskuratzeko eskubidea edukitzeko, ospitaleratze-ziurtagiria edo 
sendagilearen agindu idatzia eduki behar da.

7.- BERMEEN IRISMENA
Ondoren zerrendatuko diren zerbitzuak eta arretak eskatzeko, 48 ordutik gorako OSPITALERATZEA dakarren 
ISTRIPUA edo LESIOA jasan behar da, edota etxean 5 egun baino luzaroago GELDI EGOTEA dakarren istripua edo 
gaixotasuna.
Zerbitzu hauek eskaintzen dira:

Osasun-gaiei buruzko telefono bidezko informazioa eta aholkularitza.
IMA IBÉRICAk medikuntza-alorreko espezialista-talde bat jarriko du aseguratuaren esku, beraren kontsultari 
zuzenean erantzuteko. Honako hauek eskaintzen zaizkio:
Osasun-alorreko gaiei buruzko informazioa eta aholkularitza: mediku-talde batek zuzenean erantzungo 
die (eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan) erabiltzaileak egiten dituen osasun-alorreko galderei: 
sintomatologiak, farmakologia, medikamenduen arteko elkarrekintzak, analisi klinikoen eta haren 
parametroen azalpenak eta, oro har, edozein motako kontsulta mediko pertsonalak.
Nutrizioari eta bizitza-ohitura osasungarriei buruzko telefono bidezko informazioa eta aholkularitza.

Nutrizioa:
Nutrizioari eta osasunari buruzko telefono bidezko aholkularitza: beraren ahalmenak modu osasuntsuan 
garatzen lagunduko dio nutrizionista-talde espezializatu batek aseguratuari, telefono bidez. 
Profesional-taldeak bezeroaren helburu eta beharren arabera lagunduko dio, beraren neurrira egindako 
elikadura-pautak prestatu eta antolatu ditzan. Dieta pertsonalizatuak bidali eta beraien jarraipena egingo da.

Bizitza-ohitura osasungarriak.
Bizitza-ohitura osasungarriak sustatzen aditua den sendagile batek aseguratuari deituko dio, eta haren 
ongizateaz eta beharrizanez arduratuko da. Zerbitzuaren berri eman eta osasunari buruzko galde-sorta 
betetzeko eskatuko dio.
Sendagile hori izango da bezeroaren osasunerako aholkulari pertsonala eta berarekin batera jardungo du 
jarraipena egiteko lan proaktiboan.
Eguneko 24 orduetan eskura egongo den sendagile-taldea, aholkularitza eta etengabeko arreta eskaintzeko 
prest.



Osasun-gaiei buruzko telefono bidezko informazioa eta aholkularitza.
IMA IBÉRICAk kirolari buruz duen ezagutza guztia jarriko du aseguratuaren esku, telefono bidez (eguneko 24 
orduetan), kirola segurtasunez egin dezan, lesioak murritz ditzan eta beraren osasunerako eta ongizaterako 
onuragarria izan dadin.
IMA IBÉRICAk diziplina anitzeko profesionalak ditu, kirol-medikuntzako, kirol-psikologiako eta kirol-
nutrizioko behar nagusiak estaltzeko. INEFCen laguntzailea ere bada.

Gimnasioaren kuotaren ordainketarako babesa.
IMA IBÉRICAk bere kargu hartuko du gimnasioaren kuota, 50 euro hilean eta 6 hilabetean gehienez, 
aseguratuak istripua edo lesioa jasaten badu eta sendagilearen aginduz kirola egiterik ez badu.

Azkar sendatzen laguntzeko zerbitzua.
IMA IBÉRICAk bere kargu hartuko du fisioterapeuta lokalizatu eta etxera bidaltzeko zerbitzuaren kostua, 
istripua jasan ondoren medikuak agindutako terapiak egiteko, gehienez hamar orduz polizak indarrean 
dirauen bitartean.
Nolanahi ere, IMA IBÉRICAk beretzat gordetzen du aseguratuari egin dizkioten txostenak eta osasun-
probak eskatzeko eskubidea.

8.- MUGAKETA EDO SALBUESPEN OROKORRAK
Aseguratuak edo, bera hilez gero, aurreko paragrafoan aipatutako onuradunek txosten edo proba mediko, 
familia-egoeraren ziurtagiri eta abarren kopia aurkeztu beharko dituzte, baita beste edozein dokumentazio edo 
proba ere, kasuan kasu, eskatutako zerbitzuaren bidezkotasuna eta egokitasuna egiaztatzeko. 
Ondoren deskribatuko diren zerbitzuak ez dira inolaz ere zerbitzu publikoen ordezkoak izango, batez ere larrialdiko 
laguntzetan.
Prestazioa jasotzeko moduko hiru gertakaritara mugatuko da zerbitzua.
Ez da emango prestazioa indarrean jarri aurretik edo zerbitzuan alta eman aurretik gertatutako kontuen 
ondoriozko zerbitzurik.
Ez dira zerbitzuaren kargura ordainduko prestazioa jasotzeko eskubidea duen bezeroak bere kabuz egin dituen 
gastuak.
Bezeroak zerbitzu bakoitzean finkatutako mugez haraindiko zerbitzuren bat jaso nahi badu, enpresa emailearekin 
zuzenean kontratatu beharko ditu, eta berak ordaindu.

9.- BESTE KLAUSULA BATZUK
Datuen Babeserako 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudia eta datu pertsonalak babesteko eta eskubide 
digitalak bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa betez, jakinarazten dizugu eskatzen 
dizkizugun datuak IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SAren (etxez etxeko laguntza zerbitzua emateko 
aukeratu den enpresaren) ardurapeko fitxategi batean gordeko direla. BEZEROAK adostasuna ematen du IMA 
IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SAk eta CAJA LABORAL BANCASEGUROSek bere datuak bildu eta trata 
ditzaten, betiere idazki honetan gorago azaldutako helburuak betetzeko eta, bereziki, zerbitzuak egoki emateko 
behar diren kudeaketa guztiak egiteko.
BEZEROAK datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu, 
15/1999 Legean jasotakoarekin bat. Horretarako, idazki bat idatzi beharko du helbide honetara, Departamentu 
Juridikoaren izenean, NANaren fotokopia bat erantsita: IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SA, SL; Julián 
Camarillo kalea, 29, 28237 Madril.
IMA IBÉRICA SEGUROS Y REASEGUROS SA enpresak (IFK: ES-A78689726 eta helbidea: Julián Camarillo, 29, 28237 
Madril) ematen du zerbitzua.
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