
Agiri honek «BIZITZA+ SORTA» aseguru-kanpainarako baldintzak bildu eta zehazten ditu. Kanpainaren 

helburua norbanakoaren istripuetarako eta bizi-arriskuetarako aseguru berriak dira, betiere aldizkako 

primarekin. Poliza berriok konpainiaren oinarrizko arauak ez ezik, kanpainaren baldintzak ere bete 

beharko dituzte.

1. Kanpainaren datak

Sustapena 2018ko martxoaren 1ean hasi eta 2018ko apirilaren 30ean amaituko da. Hala ere, edozein 

unetan eten edo bertan behera utzi ahal izango da, horretarako bidezko zergatirik bada. Sustapena 

erabili ahal izateko, otsailaren 12tik apirilaren 30era bitartean kontratatu beharko dira polizak (data 

horiek ez dagozkio polizen hasiera-datari, poliza egin eta hiru hilabeteko epea ere izango baita 

indarrean jartzeko).

2. Egindako proiektuagatiko eskaintza

Euren aseguru-gestore espezialistarekin bizitza-aseguruaren (Bizitza Optimoa, Bizitza Emakumea eta 

Bizitza+ modalitateetako bizitza-aseguruen) aurrekontua edo Aseguru pertsonaleko aholkularitza 

(AUKERA) egiten duten bezeroek BIZITZA OSASUNGARRIA SORTA izango dute DOAN urtebetez.

Ikusi BIZITZA OSASUNGARRIA SORTAren baldintzak hemen: 

www.laboralkutxa.com/pdf/seguros/coberturasvidasana.pdf

3. Egindako kontratazioagatiko eskaintza

Istripu- edo bizitza-asegurua kanpainan zehar kontratatzeagatik, bezeroak 50 € jasoko ditu, 3. eta 4. 

ataletako kontratazio-arauak betetzen baditu (poliza berriak, ordena edozein izanik ere). 

Aseguru-hartzaile bakoitzari 100 € itzuliko zaizkio gehienez.

4. Baldintza orokorrak

• Eskaintzak 2018ko martxoaren 1a eta apirilaren 30a bitartean kontratatzen diren produkzio berriko 

polizentzat soilik balio du (hasiera-data, ordea, poliza jaulki ondorengo 3 hilabetekoa izan daiteke 

gehienez).

• Poliza bakoitza urtean edo sei hilean behin ordaindu behar da eta ordainketak LABORAL Kutxan 

egon behar du helbideratuta.

• Arriskuak konpainiaren kontratazio-arauen barruan hartuko dira.

• Eskaintza ezin da beste kanpaina eta sustapen batzuekin batera erabili, TOP eta KIDE 

kolektiboenetan izan ezik.

• Gehienez 1.500 itzulketa (bezeroei zuzendutako ordainketa) egingo dira.

• Sustapenaz baliatzeko eskubidea ematen duen poliza ordaindu ezean, LABORAL Kutxak 

eskubidea izango du bezeroaren kontuan egindako ordainketa berreskuratzeko.

• Kanpainatik kanpo geratuko dira finantzaketa-eragiketa berriei lotutako aseguruak.

«BIZITZA+ SORTA» KANPAINAREN OINARRIAK • Opariaren ordainketa polizaren eragin-dataren ondorengo 90 egunetan egingo da.

• Polizak urtebeteko aldia hartu beharko du.

• Poliza bakoitzaren helbideratze-kontuan dirua itzuliz gauzatuko da oparia.

5. Produktu bakoitzaren baldintzak

a. Bizitza Arriskua

• Arriskuak adarraren kontratazio-arauen mende daude.

- Modalitateak: Bizitza Optimoa, Bizitza Emakumea, Bizitza Relax eta Bizitza+

• 200 €-ko edo gehiagoko primetarako.

b.- Norbanakoaren istripuak

• Arriskuak adarraren kontratazio-arauen mende daude.

- Aseguru-modalitateak: Optima istripuak, Konfort istripuak eta S55 Istripuak

• 100 €-ko edo gehiagoko primetarako.

• Aseguratzaileak

Seguros Lagun Aro SA eta Seguros Lagun Aro Vida SA.

• Sustatzailea

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. Banka-aseguruetako operadore lotetsia 

da eta Administrazio Erregistro Berezian inskribatuta dago, OV-0072 klabearekin. Arriskuaren 

aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro SA eta Seguros Lagun Aro Vida SA.

• Aplikazio-eremua

Caja Laboral Popularren, Seguros Lagun Aroren Bankaseguruetako Operadore lotetsiaren, bankuko 

banaketa-sarearen bidez egiten diren kontratazioetan ezarriko da kanpaina. Caja Laboral Popular 

bitartekarien administrazio-erregistro berezian erregistratuta dago, C572F20022109 zenbakiarekin.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu zerbitzuaren baldintzak hemen: https://www.laboralkutxa.eus/
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