
Lapurreta-aseguruaren informazio-aterakina: Visa Oro - LABORAL kutxa txartelak.

2017ko urtarrilaren 1etik aurrera, LABORAL Kutxak (Aseguru Hartzailea) SEGUROS LAGUN ARO S.A.rekin 
izenpetutako 031706000002 lapurreta-aseguruaren polizaren baldintzen aterakina. Aterakin hau informatzeko 
soilik da, eta edozein auzi edo gatazka argitzeko Polizaren Kontratuan adierazitakoaren mende egongo da.

ASEGURATUAK
Polizaren erakunde Hartzaileak jaulkitako Visa Oro txartelen titular Partikularrak.

ESTALDURAK ETA KALTE-ORDAINAREN MUGAK
EROSKETEN LAPURRETA ETA ESPOLIAZIOA: berme honetan adierazitako ZENBATEKO ASEGURATU arteko 
ordainketa bermatzen da, ordainbide gisa ASEGURATUTAKO TXARTELA erabiliz erositako gauzen lapurreta 
edo espoliazioa gertatzen bada, aipatutako ordainbide hori erabili zen eroste-datatik hasita eta hurrengo 90 
egunetan zehar.
Erosketaren gutxieneko zenbatekoa; 50 euro.
Zenbateko hori baino gutxiagogatik ez da kalte-ordainik emango. Nolanahi ere, lapurtutakoaren zenbatekoa 
50 eurotik gorakoa bada, kalte-ordaina emango da murrizketarik gabe.

  Gehieneko kalte-ordaina ezbehar bakoitzeko  500,00 €
  Aseguruko txartelaren eta urteen muga  500,00 €

EROSKETEI EGINDAKO ISTRIPUZKO KALTEA: berme honetan adierazitako ZENBATEKO ASEGURATU arte-
ko ordainketa bermatzen da, ordainbide gisa ASEGURATUTAKO TXARTELA erabiliz erositako gauzei istripuz 
kaltea eragiten bazaie, aipatutako ordainbide hori erabili zen eroste-datatik hasita eta hurrengo 90 egunetan 
zehar.
Erosketaren gutxieneko zenbatekoa; 50 euro.
Zenbateko hori baino gutxiagogatik ez da kalte-ordainik emango. Nolanahi ere, lapurtutakoaren zenbatekoa 
50 eurotik gorakoa bada, kalte-ordaina emango da murrizketarik gabe.

  Gehieneko kalte-ordaina ezbehar bakoitzeko  500,00 €
  Aseguruko txartelaren eta urteen muga  500,00 €

Esklusioak:

• Adibide gisa eta inolako mugarik jarri gabe, ez dute kalte-ordainik jasoko hauek:

• Erosketak egiteko edo alokairu-zerbitzuren bat eskuratzeko TXARTEL baten erabileraren ondoriozko 
kalteak eta/edo galerak, eragiketa horiek egiteko TXARTELA jaulki duen Erakundeak ezereztu edo erre-
bokatutako TXARTELAK erabili badira.

• Eragindako kalteak eta/edo galerak, ASEGURATUAK bere borondatez zabaltzeagatik edo TXARTEL 
ASEGURATUAn edo beste edozein dokumentutan, zenbaki pertsonala eta sekretua edo PINa idazteagatik 
gertatu badira.

• Jaulkitako kreditu edo zordunketa TXARTELAren erabileraren ondoriozko galera, ez bazaio Banku Erakun-
de jaulkitzaileari eskatu. Esklusio hori ez da aplikatuko TXARTEL ASEGURATUAK berritu edo ordeztu 
badira.

• Kreditu edo zordunketa TXARTELAREN jaulkitzailea den Banku Erakundeko edozein langilek egindako 
maulazko, bidegabeko edo delituzko ekintza batek eragindako galerak eta kalteak.

• Aseguratuak edo haren familiakoek (ezkontidea, egitatezko bikotekidea, ondorengoak edo aurrekoak) 
doloz edo nahita egindako ekintzen ondoriozko kalteak.



• Galerak, galtze hutsak eta ebasketak.

• Marradurak, kalte estetikoak, atzamarkadak, altxatuak, gainazaleko marradura soilak.

• Erabileraren edo funtzionamendu normalaren, higaduraren, korrosioaren, oxidazioaren, sitsen, intsektuen, 
hezetasunaren edo beroaren zein hotzaren eraginez edo bestelako arrazoiren batek eragindako pixka-
nakako narriaduren edo higaduraren ondoriozko kalteak.

• Aseguratutako ondasunaren fabrikatzaileak edo banatzaileak gomendatutako erabilera-jarraibideak ez 
betetzeagatik gertatutako kalteak.

• Garbitu, tindatu, konpondu edo zaharberritu bezalako prozesuek eragindako kalteak.

• Saltzaileak, arduradunek edo horretarako kontratatutako hirugarren batek aseguratutako ondasunak 
garraiatu, lekualdatu edo eramatean gertatutako lapurretak, espoliazioak edo kalteak.

• POLIZAren indarraldian zehar edota poliza indarrean jarri aurretik ikusi ez den edozein galera edo kalte.

• Denboraren iragateak berak eragindako kalteak.

• Terrorismo, errebolta, sedizio, matxinada eta jende-iskanbilen ondorioz bortxaz eragindako kalteak.

• Aseguratutako gauzaren berezko bizio edo akatsari zor zaizkion kalteak.

• Gatazka armatuek eragindako kalteak, aurrez gerra-deklarazio ofizialik egon ez bada ere.

• Duten tamaina eta larritasunagatik Estatuko Gobernuak “katastrofe edo hondamen nazional” gisa kalifi-
katzen dituen kalteak.

• Energia nuklearretik eratorritakoak.

• Aparkatutako ibilgailuen barrualdetik lapurtutako objektuetan galerak edo kalteak, TXARTEL ASEGURA-
TUarekin erositakoak badira, eta ez badago ibilgailuan bortxaz sartu izanaren arrastorik, adibidez, leihati-
lak, ateak hautsita, sarraila bortxaz irekia edota erositako objektuak bistan bazeuden.

• Kreditu-txartel bat hauek lortzeko erabili izanaren ondorioz gertatutako ezbeharrak: txekeak, bidaia-txe-
keak, dibisa-aginduak, kanbio-letrak edo antzeko agindu-modua duten ordaintzeko beste dokumentu 
batzuk, bai eta txartelaren Finantza erakunde jaulkitzaileak eskudirutan emateko zenbateko bat or-
daintzea baimendu ez duen beste edozein promesa, agindu edo jarraibide idatzia. Ez dute kalte-ordainik 
jasoko, halaber, erosketak egiteko edo alokairu-zerbitzuren bat eskuratzeko TXARTELA baten erabile-
raren ondoriozko ezbeharrak, eragiketa horiek egiteko TXARTELA jaulki duen Erakundeak ezereztu edo 
errebokatutako TXARTELAK erabili badira.

ASEGURUEN KONKURRENTZIA;

Ezbeharra gertatzen den unean aseguru-kontratu honetan bermatzen diren ondasun eta arrisku berdinak es-
taltzen dituen beste poliza bat badago indarrean, poliza hau bigarren arrisku izatera pasatuko da, hots, beste 
polizaren gehigarri izatera.

EZBEHARRA GERTATUTAKOAN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA:

• LABORAL Kutxaren bulegoan jakinarazi ezbeharra gertatu dela, zazpi eguneko epean, gehienez ere.

• Lapurreta edo atrakoa gertatuz gero: Txartelaren titularrak poliziaren aurrean jarritako denuntzia, ger-
takariaren data eta ordua adieraziz.

• Ezbeharreko artikuluen erosketa-faktura aurkeztu.

--------------------------------------------------------------- Donostian, 2017ko urtarrilaren 19an.


