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Aurretiazko kapitulua

Aplikatuko den legeria
Aseguru-kontratu honen oinarria, Aseguruen Kontratuei buruzko  urriaren 8ko 50/1980 legeak, Aseguru- eta 
Berraseguru-etxeen Antolakuntza, Gainbegiratzea eta Kaudimena arautzen duen uztailaren 14ko 20/2015 Legeak, 
Aseguru- eta berraseguru-etxeen antolaketa, gainbegiratzea eta kaudimena arautzen duen azaroaren 20ko 
1060/2015 Errege Dekretuak, eta, dagokionean, Kontsumitzaileei zuzendutako finantza-zerbitzuak merkaturatzeari 
buruzko uztailaren 11ko 22/2007 Legeak, biltzen dutena da.

Erreklamazio-instantziak
Ohiko bide judizialaz gain, Hartzaileak, Aseguratuak, Onuradunek, hirugarren kaltetuek edo batzuen edo besteen 
eskubideak dituztenek erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute idatziz Aseguru-etxearen Bezeroaren Arreta 
Zerbitzuan (S.A.C.) (Doako telefonoa: 900.816.955). Bi hileko epean zerbitzu horrek erantzuten ez badu, edo 
erantzuna erreklamatzailearen interesekoa ez bada, erakundearen Bezeroaren Defendatzailearen erabakia 
eskatu ahal izango da (apartado de correos nº 14460, 28080-Madrid), erakunde horrek eta S.A.C.-k arautzen 
duten Bezeroaren Defentsarako Erregelamendua betez, edo zuzenean, erreklamazioa aseguru-etxearen finantza-
zerbitzuen erabiltzaile baldintza duenaren inguruan denean, Aseguratuaren Defentsarako Komisionatuan, Paseo 
de la Castellana, 44, 28046 - Madrid helbidean. Bezeroaren Defendatzailearen irizpidea eskatu badu ere, ondoren 
Aseguratuaren Komisionatuari erreklamazioa aurkeztu ahal izango dio, erreklamazioa aseguru-etxearen finantza-
zerbitzuen erabiltzaile baldintzaren ingurukoa bada.

BBVA SEGUROS ez dago kontsumoko arbitraje-batzorde bati atxikita kontratu honekin lotutako gatazkak ebazteko.

I. kapitulua - Definizioak
Aseguru-poliza honentzat, hau ulertuko dugu:

1.1. ASEGURU-ETXEA
BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS, izango da, zeinaren helbide soziala On Diego López de 
Haro Kale Nagusia 12, 48001 Bilbo den, eta bulego ofiziala Calle Azul 4, 28050 Madrid den. Erregistratuta dago 
Aseguruen eta Pentsio-funtsen Zuzendaritzaren erregistroan, C-502 gakoarekin, eta Espainiako Estatuaren 
Ekonomia eta Enpresa Ministerioko Aseguruen eta Pentsio-funtsen Zuzendaritza Orokorrari dagokio horren 
jardueraren kontrola. Kontratu honetan adostutako obligazioak eta arriskuak bere gain hartzen dituen Aseguru-
etxea da, aurrerantzean, “Konpainia”.

1.2. BITARTEKATIA
BBVA MEDIACIÓN, OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A., zeinaren helbide soziala Madrid, C/ 
Azul nº 4 den eta Espainiako Estatuko Ekonomia eta Enpresa Ministerioaren menpeko Aseguruen eta Pentsio-
funtsen Zuzendaritza Orokorreko aseguruen bitartekarien erregistro administratibo berezian erregistratua 
OV-0060 gakoarekin, eta ez dago behartuta aseguru-bitartekaritza jarduera BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS 
Y REASEGUROSentzat bakarrik egitera, ezta aholkularitza ematera ere, aseguru-bitartekariei ezartzen zaizkien 
azterketa objektiboa egiteko eta aseguruaren kontratua kontratatzeko ematen den aholkularitzaren barruan, eta 
haientzat la egiten duen aseguru-etxeen inguruko informazioa eskatu ahal izango da.

Erantzukizun Zibileko Asegurua du Hitzartuta eta ahalmen finantzarioduna da.

1.3. HARTZAILEA
Kontratu hau Aseguru-etxearekin hitzartu duen pertsona fisikoa edo juridikoa da. Hartzaileari dagozkio kontratuaren 
ondoriozko obligazioak, haien ezaugarriengatik Aseguratuak bete beharko dituenak izan ezik.
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1.4. ASEGURATUA
Aseguruaren xedea den pertsona fisiko edo juridiko titularrak, Hartzailea ez bada, hartuko ditu bere gain 
kontratuaren obligazioak, hura ez badago.

Hartzailea pertsona juridikoa bada, etxebizitza erabiltzen duen ohiko pertsona oro ere Aseguratutzat hartuko da, 
Hartzailea izango balitz izango lituzkeen termino eta baldintza berberekin.

Hartzailea jabea den alokatuko den etxebizitza baten poliza bada, hark eduki orokorreko interes aseguratua ere 
sartu nahi badu, Aseguratutzat hartuko da alokatutako pertsona (maizterra) eta harekin bizi diren guztiak.

Aseguratutzat hartuko dira, Aseguratuarekin bizi ohi direnak ere, etxeko langileak izan ezik, Erantzukizun Zibileko 
estalduretarako salbu.

1.5. HIRUGARRENA
Hirugarrentzat hartzen da Hartzailea edo Aseguratzailea ez den pertsona fisiko edo juridiko oro.

1.6. ZUREZ FABRIKATUTAKO ETXEBIZITZA
Aseguru honi dagokionez, zurez egindako etxebizitzatzat hartuko da zutabeak, habeak, karga-hormak eta euskarri 
edo ixteko gainerako elementuak, edo itxiera gehien bat zurezkoak dituena.

1.7. OHIKO ETXEBIZITZA
Aseguratuak urte naturalaren barruan 6 hilabete baino gehiagoz bizitzeko erabiltzen duen etxea da.

Gainera, ez dute ohiko etxebizitza izaera izango oporretako etxebizitzek edo asteburuetakoek edo alokatzeko 
erabiliko direnek. Hartzailea maizterra bada, ohiko etxebizitza hark maizter gisa aurretik adierazitako baldintza 
berberetan betetzen duena izango da. 

1.8. BIGARREN ETXEBIZITZA
Aldizka erabiltzen den etxebizitza da, asteburuetan, oporretan edo urte naturaleko 6 hilabete baino gutxiagotan.

1.9. HUTSIK DAGOEN ETXEBIZITZA
Inor bizi ez den Aseguratuaren etxebizitza da; hau da, ez dena bere ohiko etxebizitza edo bigarrena, eta beste inori 
alokatuta ez dagoena.

1.10. ALOKATUTAKO ETXEBIZITZA EDO ALOKATZEKO ERABILIKO DENA
Aseguratuaren etxebizitza da, besteei alokatzeko erabiltzen dena. 

1.11. HERRI HUSTUKO ETXEA
Bizitzeko etxebizitza hirigune batetik 3 km-ra dagoena, eta hirigintzako baldintzak eta ezaugarriak, hau da, hurrengo 
zerbitzu publiko guztiak dituzten eraikina edo eraikin-multzoa, argiteria, ura eta estolderia, ez dituena da. 

1.12. MANTENTZE GABEZIA
Eragiketen aplikazio gabezia edo eza eta aseguratutako etxebizitzako instalazioak etengabe eta kalteak eragin gabe 
egoki funtzionatzen jarraitu ahal izateko beharko dituen zaintzak.

1.13. FENOMENO METEREOLOGIKOEN NEURKETA
Aseguru honetan sartzen diren fenomeno meteorologikoen datuak Meteorologiako Estatuko Agentziak edo 
Autonomikoak igorritako txostenekin alderatuko dira, arriskua dagoen udalerrian edo inguruko beste batean (20 
kilometroko radioaren barruan) dauden neurgailuetako neurrietatik abiatuta. Neurgailurik ez badago, kontuan hartuko 
dira froga gisa, meteorologia zerbitzua duten erakunde publikoen beste dokumentu batzuk ere, komunikabideetako 
albisteak edo inguruko eraikinetan eragindako antzeko kalteak.

1.14. MAIZTERRA
Maiztertzat hartuko da berea edo senide zuzenena ez den etxe batean bizi den “Maizter babesa” modalitateko 
polizaren Hartzailea.
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1.15. EZBEHARRA
Polizak estaltzen dituen gertakariak edo gertaerak. Ezbehar bakar gisa ulertuko da gertakari berean gertatutako kalte oro.

1.16. ETXEKO ABEREAK
Aseguratuarekin bizi den edozein animalia, hura edukitzeak Herri administrazioek emandako edozein motatako 
xedapenak betetzen dituenean, eta jarduera profesionalerako edo enpresa jarduerarako erabiltzen ez direnean.

Kalteak eragin dituzten animalien jabetza egiaztatu beharko da, zuzenbidean onartutako edozein baliabideren 
bitartez (esaterako, txapa zenbakiaren bitartez, tatuaje bidez, mikrotxip bidez edo titulartasun adierazpeneko 
erosketa-dokumentuen bidez).

II. kapitulua - Aseguratu daitezkeen interesak

2.1. EDUKITZAILEA - ERAIKUNTZA NAGUSIA
Eraikuntza nagusiaren osotasuna (oinarriak eta hormak, terrazak, forjatuak, zutabeak eta habeak, paretak, sabaiak 
eta zolak, estaldurak eta fatxadak, ateak eta leihoak). Instalazio finkoak eta etxebizitzaren zerbitzuetarako gailu 
finkoak barne, 2.5 EDUKI OROKORRA atalean sartzen ez badira. Polizan berariaz kontratatuta dauden kasuetan 
aplikatuko dira.

2.2. EDUKITZAILEA - ERANSKINAK
Asegurudunaren jabetza pribatiboa diren eraikitako elementuek eta eraikin nagusiaren osagarriak diren 
elementuek (eraikinean bertan, urbanizazioan edo etxebizitzaren lursail berean daudenak) osatzen duten 
multzoa. Adibidez, trastelekuak, garajeak, etxolak, eraikin osagarriak, etab. Aplikagarri izango da soilik polizan 
berariaz kontratatuta badago.

2.3. EDUKITZAILEA - ELEMENTU KOMUNAK
Elementu komunak polizan zehazten badira aseguratuko dira, partaidetza-koefizientean zehaztutako eranskinen 
baldintza berberekin. Katastro edo idazketa publiko bidez egiaztatu ahal izango dira. Aplikagarri izango da polizan 
berariaz kontratatuta badago.

2.4. EDUKITZAILEA - INSTALAZIO OSAGARRIAK
Orotariko elementuek eta instalazioek osatutako multzoa (jolastekoak, kirol instalazioak, igerilekuak, lorategiak, 
hesiak, hormak, barrutiak, pergola finkoak, etab.), etxebizitzaren ingurukoak, zeinak eraikitzerik ez dauden. Polizan 
berariaz kontratatuta dauden kasuetan aplikatuko dira.

2.5. EDUKI OROKORRA
Ondasun higigarriak, sukaldeko altzariak eta gaineko sukaldeak, etxetresna elektrikoak, erabilera pertsonaleko 
etxeko gauzak, elikagaiak eta hornidurak eta aseguruaren xede den Edukitzailean dauden eta Aseguratuarenak edo 
harekin bizi direnenak diren gainerako objektuak. Polizan berariaz kontratatuta dauden kasuetan aplikatuko dira.

Eduki Orokorrean ez dira sartuko bizirik dauden animaliak, ezta motordun ibilgailuak, ezta atoiak, ezta karabanak ere.

Ez dira sartuko esku-dirua edo ondasun bereziak ere, zeinak 2.6 eta 2.7 ataletan biltzen diren. 

2.6. EDUKIA - ESKUDIRUA
Aseguratuaren edo harekin bizi direnen legezko txanponak eta billeteak.

2.7. EDUKIA - ONDASUN BEREZIAK
Unitateko 3.000 EUR baino gehiago balio duen ondasun higigarria, zeina pertsona bakar batek garraiatu ahal 
izango duen, tresnarik edo makinarik gabe. Unitateko balioari dagokionez, bildumak, sortak eta multzoak bakartzat 
hartuko dira. Polizan berariaz kontratatuta dauden kasuetan aplikatuko dira.
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III. kapitulua - Balorazio irizpideak
EDUKITZAILEAREN BALIOA (ERAIKIN NAGUSIA, ERANSKINAK ETA INSTALAZIOAK): Barne hartzen ditu eraikuntza, 
eraikin edo instalazio guztiak berriz eraikitzeko kostu guztiak. 

EDUKIAREN BALIOA (OROKORRA ETA ONDASUN BEREZIAK): Barne hartzen ditu ondasun berriak edo erabili gabeak 
edo pareko ezaugarriak dituen beste bat erostea barne, haiek birjartzeko gastu guztiak, garraioa eta aseguratuaren 
etxebizitzan instalatzea barne.

IV. kapitulua - Aseguratze modalitatea

4.1. EDUKITZILEA ASEGURATZEKO MODALITATEA (ERAIKUNTZA NAGUSIA ETA 
ERANSKINAK) ETA EDUKIA (OROKORRA, ERAGINKORRA ETA ONDASUN BEREZIAK): 
KALTE-ORDAIN TOTAL MUGATUA
Aseguru modalitate honek aseguratutako ondasunengatik izandako galeren edo kalteengatik kalte-ordaina 
sortzen du, gertakari bakoitzeko gehieneko mugarekin, zeina Baldintza Partikularretan biltzen den, interes 
bakoitzarentzat, banaka, V. atalean bildutako estalduraren mugak urratu gabe, “Aseguratutako estaldurak” 
izenekoan, alegia.

Aseguru modalitate honen barruan, Konpainiak uko egiten dio infra-aseguruarengatik proportzioaren legea 
aplikatzeari. Izan ere, eraikitako gainazalak gaizki aitortzen badira, kalte-ordainak horrela murriztuko dira:

• Eraikin nagusiaren kalte-ordainetarako, eta hartan dagoen eduki orokorrerako, eraikitako metro karratuen eta 
eraikin nagusi atalean polizan aitortutakoen arteko diferentziaren murrizketa proportzionala aplikatuko zaio.

• Eranskinen kalte-ordainketarako, eta haietan dagoen eduki orokorrerako, eraikitako metro karratuen eta 
eranskin atalean polizan aitortutakoen arteko diferentziaren murrizketa proportzionala aplikatuko zaio. 

Esku-diruari eta ondasun bereziei dagozkien kalte-ordainak ez dira aldatuko.

4.2. INSTALAZIO OSAGARRIETARAKO (EDUKITZAILEA) ASEGURU MODALITATEA: 
AITORTUTAKO BALIOAREN ARABERAKO KALTE-ORDAINA
Aseguru modalitate honek aseguratutako ondasunengatik izandako galerengatik edo kalteengatik kalte-ordaina 
sortzen du, gertakari bakoitzeko gehieneko mugarekin, zeina Baldintza Partikularretan biltzen den, V. atalean 
bildutako estalduraren mugak urratu gabe, “Aseguratutako estaldurak” izenekoan, alegia, eta kalte-ordaina 
murrizteko aukerarekin infra-aseguruagatik proportzioan aplikatuko da aitortutako balioaren eta ezbeharraren 
unean zuen balioaren arteko aldearen arabera.

4.3. PRIMEN EGUNERATZEA
Primaren zenbatekoa urtero berrikusiko du Aseguratzaileak oro har, aseguru-araudian zehazten diren ekitatean eta 
nahikotasun printzipioan oinarrituta. Prima berria zehazteko irizpidea ikerketa tekniko-aktuarialetan oinarrituko da, 
kontuan izanik, gainera, arriskua areagotzeko edo arintzeko arrazoiak eta estalduren aldaketa posibleak ere.

V. kapitulua - Aseguratutako estaldurak
Bost estaldura-talde ezartzen dira, kontratatutako modalitateen arabera, Baldintza Partikularretan ezarritakoa 
kontuan izanda: 1.-Oinarrizko babesa eta Erantzukizun zibila. 2.-Hausturak, kalte elektrikoak eta hozkailuko gaiak. 
3.-Babes hedatua eta lapurreta. 4.-Balio handiagatik areagotzea. 5.- Maizterren babesa. 

Ezin da kontratatu 2 eta 5 arteko modalitate osagarririk 1 modalitatea, Oinarrizko babesa eta Erantzukizun zibila, 
kontratatu gabe.
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5.1. OINARRIZKO BABESA ETA ERANTZUKIZUN ZIBILA.
Aseguratuari aseguratutako ondasunek izandako bat-bateko eta istripuzko kalte material zuzenengatik kalte-
ordainduko zaizkio, hurrengoen ondorioz bada:

5.1.1. SUTEA, LEHERKETA, TXIMISTA ERORKETA ETA KEA

5.1.2. UHOLDEEK ETA LIKIDOEK ERAGINDAKO KALTEAK 
1. Hurrengoak izango dira uholdeek eta likidoek eragindako kalteak:

 – Gailu edo tanga finkoen edo instalazio finkoen ihesak, isuriak edo gaineratzeengatik likidoz bustitzea.

 – Igarotze-giltzak edo txorrotak ez ixteagatik gertatutako likidoz bustitzea.

2. Kalte materialak edo bat-batekoak ez izanik ere, estaldura honek hurrengoak ere kalte-ordainduko ditu:

 – Kaltea eragin duen berariazko instalazioan matxura aurkitzearen eta konpontzearen gastuak, dagoenean 
edo giltza orokorretik itxi behar denean hura agertzea saihesteko.

 – Gehiegizko ur-gastua, kontadore bitartez neurtua, estalitako istripuzko gertakariarengatik Aseguratuak 
ordaindua, Baldintza Partikularretan zehaztutako urteko mugarekin.

 – Korrosioz edo oxidazioz kaltetutako hodietan izandako ihesak edo isuriak aurkitzea eta konpontzea, eta baita 
kokatze horren ondorioz eragindako kalte zeiharrak ere, korrosio edo oxidazio hori Aseguratuak aurretik 
ezagutu ezean. 

5.1.3. EURI ZAPARRADA HANDIAK, HAIZE BOLADA BORTITZAK,  
TXINGORRA EDO EDUR GEHIEGI METATZEA
Euri zaparrada handitzat hartuko dira metro karratu eta orduko 40 litrotik gorakoak.

Haize bolada bortitzak izango dira 70 kilometro orduko baino abiadura handiagoko boladak. Hark arrastatutako edo 
botatako objektuek eragindako kalteak ere estaliko ditu.

5.1.4. KONPONKETA ESTETIKOEN GASTUAK
Gainera, Aseguratuari aseguratutako ondasunen itxura estetikoa berreskuratzeko gastuak ordainduko zaizkio, 
estalitako istripuzko gertakari batek eragindako kalteak konpontzean galdu izanagatik. Gastu horietan sartuko 
dira aseguratutako ondasunen konponketa edo ordezkatzea, ezbeharra izandako gela berean, beti ere estalitako 
gertakariaren aurretik zeuden materialen parekoak erabiliz, itxura estetikoa aldatu ez bada estalitako istripuzko 
gertakariaz kanpoko beste eraginen batengatik.

Aipaturiko gastu horiei dagokien kalte-ordainak ezbeharreko muga bat du, Baldintza Partikularretan bildutakoa.

5.1.5. HONDAKINAK KENTZEAREN ETA SALBAMENDUAREN GASTUAK ETA SUHILTZAILEEN TASA
Gainera, Aseguratuari aseguratutako ondasunetatik indusketaren eta hondakinak kentzearen gastuak ordainduko 
zaizkio eta baita estalitako gertakaria gertatzen denean salbamendu neurriek eragindakoak edo kalteak gutxitzeagatik 
sortutakoak ere. Suhiltzaileek fakturatutako tasa ere ordainduko zaio estalitako gertakari baten ondoriozkoa 
denean. Gastu horiek estalitako kalteei gehituko zaizkie, eta gastu horiengatik ordaindu ahal izango den gehienekoa 
edukitzaile bakoitzeko aseguratutako interesei dagokien maximoa izango da (eraikuntza nagusia, eranskinak eta 
instalazio osagarriak) gehi eduki orokorrari eta ondasunei dagozkienak.

5.1.6. ORDEZKO ETXEBIZITZA (OHIKOA) ETA ALOKAIRUAK ITZULTZEA

5.1.6.1. ORDEZKO ETXEBIZITZA (OHIKOA) 
Aseguratutako etxebizitza Aseguratuaren ohiko etxebizitza bada eta habitaezina geratzen bada estalitako istripuzko 
gertakariaren ondorioz, hurrengo kontzeptuak ordainduko zaizkio Aseguratuari kalteak konpontzeko behar duen 
denboran zehar:

• Aseguratutako etxebizitzaren pareko beste baten alokairua, Baldintza Partikularretan zehaztutako ezbehar 
bakoitzeko mugarekin.

• Aseguratuaren eta berarekin bizi direnen ostatuaren kostua, hotelean edo pareko establezimenduan gehienez 
ondoz ondoko zazpi egunez, estalitako gertakizuna gertatzen denetik zenbatuta, eta, ezbehar eta pertsona 
bakoitzeko Baldintza Partikularretan egunerako zehaztutako mugekin.
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• Aseguratuaren eta berarekin bizi direnen elikadura eta ikuztegiko kostua, hotelean edo pareko 
establezimenduan gehienez ondoz ondoko 7 egunez estalitako gertakizuna gertatzen denetik zenbatuta, eta, 
ezbehar eta pertsona bakoitzeko Baldintza Partikularretan egunerako zehaztutako mugekin.

• Habitaezintasunaren arrazoia agintari zibilek debekatu izana bada, ondoko lekuetan kalteak eragin dituzten 
“Aseguratutako estaldurak” izeneko V. atalean estalitako gertakari baten ondorio zuzen batengatik, 
Aseguratuari bere ohiko bizimoduari eusteko gastuak ordainduko zaizkio, Baldintza Partikularretan ezbehar eta 
pertsona bakoitzeko egunerako ezarritako mugekin.

5.1.6.2. ALOKAIRUAK ITZULTZEA
• Aseguratutako etxebizitza alokatzeko erabiltzen bada eta habitaezina geratzen bada estalitako istripuzko 

gertakariaren ondorioz, Aseguratuari kalteak konpontzeko behar duen denboran zehar kalteak ordainduko 
zaizkio, Baldintza Partikularretan zehaztutako ezbehar bakoitzeko mugarekin. Kalte-ordainen hileko 
zenbatekoa kalkulatzeko Aseguratuak istripuzko gertakaria gertatu aurreko 6 hilabeteetan jasotako alokairuen 
batura zati 6 izango da.

5.1.7. EDUKITZAILEARI LAPURRETAK ERAGINDAKO KALTEAK
Aseguratuari, edukitzailean aseguratutako interesen barruan sartzen diren ondasunek lapurreta edo lapurreta-
saiakera baten ondorioz izandako kalte zuzenengatik ordainduko zaizkio kalteak (eraikuntza nagusia, eranskinak 
edo instalazio osagarriak), zeina 5.3.1. puntuan estalita dagoen.- “Etxebizitza barruan edo haren eranskinetan 
hirugarrenek egindako ondasunen legez kanpoko lapurretak”.

5.1.8. KONTRATUTIK KANPOKO ERANTZUKIZUN ZIBILA

5.1.8.1. GEGENSTAND DER DECKUNG
Hirugarren bati kaltea ordaindu beharra bermatzen da Aseguratua denean bere bizitza pribatuko eremuan, jarduera 
profesionaletik edo enpresa jardueratik kanpo eta kontratu bidezko obligazioetatik kanpoko sortutako kalteen edo 
galeren arduraduna.

Aseguruaren xede den etxebizitza ohiko etxebizitza ez denean, bermearen xedea Aseguratuaren Erantzukizun 
Zibilari soilik mugatuko zaio, aseguratutako etxebizitzaren jabe gisa.

Ez dira estalduran sartuko:

• Higiezinen jabetzaren ondoriozko eta aseguratua ez den beste etxebizitzen ondoriozko Erantzukizuna, 
ezta alokatutako etxebizitzan egindako kalteengatik maizterraren erantzukizuna, “Maizterren babesa” 
modalitateari dagozkion estalduretan sartzen direnak salbu, hura kontratatzen bada.

• Derrigorrezko Aseguruak estali beharko dituen kalte-ordainak.

• Animaliak edukitzearen erantzukizuna, abenduaren 23ko  50/1999 Legearen, eta martxoaren 22ko 287/2002 
Errege Dekretuaren xedapenak eta animalia arriskutsuak edukitzeagatiko Erantzukizuna betetzen ez direnean. 

• Ez dira estaliko txertoen egutegi ofiziala (txertoen-liburuxka) betetzen ez duten animaliek eragindako kalteak, 
haien zergatia hori denean, ezta Aseguratuaren zaintzapean daudenean eragindako kalteak ere.

• Suzko armak edukitzeagatiko edo erabiltzeagatiko Erantzukizuna, Aseguratuak ez dituenean betetzen 
Agintari Publikoek eskatutako baldintzak.

• Aireontzi edo antzerako bat, motordun ibilgailu automobila edo baita atoiak eta karabanak, edo motordun itsas-
ontziak gidatzeagatiko, pilotatzeagatiko, zaintzeagatiko, alokatzeagatiko edo erabiltzeagatiko Erantzukizuna.

• Erakunde Publikoek edo Kirol Federazioek antolatutako lehiaketetan parte hartzearen ondoriozko Erantzukizuna. 

5.1.8.2. ERANTZUKIZUN ZIBILAREN KALTE-ORDAINEN MUGAK
Estaldura honek ezbehar bakoitzeko muga bat du, zeina Baldintza Partikularretan zehazten den eta zeinak 
Konpainiak estalitako arriskua gertatuz gero ordaindu beharreko kalte-ordain maximoa eratzen duen.

Gainera, Baldintza Partikularretan kalte-ordainen muga ezartzen da Aseguratuak indarrean dagoen araudiaren 
arabera eragin dezakeen erantzukizun zibilerako, etxeko langileek izan ditzaketen kalte pertsonalengatik, erlazioa 
justifikatzerik dagoenean eta Espainiako lurraldean bizi badira. 
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5.1.8.3. LURRALDE EREMUA
Estaldura mundu osoan izango da baliozkoa, erreklamazioak legeria betez eta Espainiako epaitegien moduaren 
arabera egiten badira, eta eurotan eta Espainian ordainduko dira.

5.1.8.4. ASEGURUAREN DENBORA-IRISMENA
Estalitako kalteak poliza indarrean den bitartean sortu beharko dira, eta haien ondoriozko ekintzak gertatu eta bi 
urtetan preskribatuko dute.

5.1.8.5.- DEFENTSA- ETA FIDANTZA-GASTU ZIBILEKO GASTUAK 
Aseguratuari Erantzukizun Zibilarengatiko defentsa eta fidantzak eratzeko gastuak ordainduko zaizkio prozedura 
penaletan eta zibiletan.

5.2 HAUSTURAK, KALTE ELEKTRIKOAK ETA HOZKAILUKO GAIAK
Aseguratuari aseguratutako ondasunek izandako bat-bateko eta istripuzko kalte material zuzenengatik kalte-
ordainduko zaizkio, hurrengoen ondorioz badira:

5.2.1. ASEGURATUTAKO EDUKITZAILEAREN BARRUKO KRISTALEN, BEIREN, MARMOLEN ETA 
ANTZEKOEN, KOMUNEKO LAUZEN ETA PLAKA BITROZERAMIKOEN HAUSTURA.
Kristalak, beirak, marmolak edo antzekoak, material horiekin egindako objektuak hauek ez direnak: tresneria, 
eskuko objektuak, apaingarriak, argiztatze-elementuak, argazki-plakak edo irudi edo soinu ekipoak edo gailu 
elektronikoak. 

5.2.2. HIRUGARRENEK KANPOTIK ERAGINDAKO UHIN SONIKOAK ETA INPAKTUAK

5.2.3. ELEKTRIZITATEAK ERAGINDAKO KALTEAK
Elektrizitateak eragindako kalteak izango dira kanpoko sarearen ez-ohiko korronteek edo gaintentsioek 
eragindakoak.

5.2.4. HOZTUTAKO EDO IZOZTUTAKO ONDASUNAK
Aseguratutako etxebizitzako hozkailuko ateko elikagaien, sendagaien eta botiken hondaketa izango da, polizak 
estalitako gertakari baten ondorioz, gailuaren matxurarengatik edo hornikuntza elektrikoko akatsarengatik 
Baldintza Partikularretan zehaztutako urteko mugarekin.

5.3. BABES HEDATUA ETA LAPURRETA 

5.3.1. ETXEBIZITZA BARRUAN EDO HAREN ERANSKINETAN HIRUGARRENEK EGINDAKO 
ONDASUNEN LEGEZ KANPOKO LAPURRETAK
Aseguratuari kalte-ordainduko zaio gaiak lapurtzeagatiko ondasunen zenbatekoarengatik, lapurreta motaren arabera:

5.3.1.1. INDARREZ GAUZETAN EDO PERTSONENGAN INDARKERIAREKIN EDO INTIMIDAZIOAREKIN
Gauzen gainean indarra edo pertsonengan indarkeria/intimidazioa dagoela ulertuko da hurrengo egoeraren bat 
gertatzen denean:

• Etxebizitzara sartzeko hesien mekanismoa haustea edo kaltetuz behartzea.

• Sarraila irekitzeko gezurrezko giltza edo ordezko tresnaren bat erabiltzea.

• Kanpotik eskalatzea.

• Aseguratuarengan indarkeria edo intimidazio fisikoa eragitea. 

Baldintza Partikularretan adierazitako Eranskinetatik lapurtutako ondasunen kasuan, Baldintza Partikularretan 
zehaztutako gehienezko mugarekin ordainduko da.

Bigarren etxebizitzen kasuan, kalte-ordainaren zenbatekoa ondasun berezietarako, Baldintza Partikularretan 
zehaztutako ezbehar bakoitzeko gehieneko mugarekin.
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5.3.1.2. INDAR GABE GAUZETAN ETA PERTSONENGAN, INDARKERIARIK EDO INTIMIDAZIORIK GABE
Baldintza Partikularretan zehazten da ezbehar bakoitzeko gehieneko kalte-ordaina, lapurreta etxeko langileak edo 
hirugarren batek egin izanaren arabera.

5.3.2. ASEGURATUARI LAPURTZEA ASEGURATUTAKO OHIKO ETXEBIZITZATIK KANPO
Aseguratuari ohiko etxebizitzatik kanpo hirugarren batek intimidazioz edo bortizkeriaz lapurtutako ondasunen 
zenbatekoarengatik, aseguratutako etxebizitza Aseguratuaren ohiko etxebizitza denean. Baldintza Partikularretan 
adierazitako ezbeharreko muga maximoak aplikatuko dira, zeinak modu desberdinetan aplikatuko zaizkien 
hurrengoei:

• Eskudirua.

• Eduki orokorra eta gai bereziak batera. 

5.3.3. KREDITU-TXARTELEN IRUZURREKO ERABILERA LEHENENGO 24 ORDUETAN
Aseguratuaren edo harekin bizi direnen kreditu edo zordunketa txartelen iruzurreko erabileraren ondorioz 
lapurtutako zenbatekoa kalte-ordainduko zaio Aseguratuari, lehenengo 24 orduetan galtzea edo legez kanpoko 
lapurreta gertatu zenetik, ezbehar bakoitzeko Baldintza Partikularretan zehaztutako mugarekin.

5.3.4. LAPURRETAK EDUKIARI ERAGINDAKO KALTEAK
Aseguratuari aseguratutako ondasunek izandako kalte material zuzenengatik kalte-ordainduko zaizkio, lapurreta 
edo haren saiakeren ondoriozkoa, 5.3.1 edo 5.3.2 puntuetan bildutakoaren arabera. 

5.3.5. SARRAILA ALDATZEA GILTZEN LAPURRETARENGATIK
Aseguratuari, giltzak galdu izanagatik aseguratutako etxean 5.3.1.1. edo 5.3.2. atalean estalitako legez kanpoko 
lapurretaregatik sarraila aldatu behar izanagatiko gastuak kalte-ordainduko zaizkio.

5.3.6. DOKUMENTUAK BERRESKURATZEA
Aseguratuari, dokumentu partikularrak berreskuratzeko eta aseguratutako etxebizitzako euskarri magnetikoetan 
bildutako informazioa berreskuratzeko zenbatekoarengatik kalte ordainduko zaio, polizak estalitako arrisku 
baten ondorioz, gailuaren matxurarengatik edo hornikuntza elektrikoko akatsarengatik, Baldintza Partikularretan 
zehaztutako ezbeharreko mugarekin.

5.3.7. HIRUGARRENEN EKINTZA BANDALIKOAK ETA ASMO TXARREKOAK
Aseguratuari aseguratutako ondasunek izandako hirugarrenek eragindako bandalismoko ekintzek edo asmo 
txarrekoek eragindako kalte materialak ordainduko dizkio.

Ekintza horiek aseguratutako etxebizitza alokatu zaion pertsonak (maizterra) eragiten dituenean, ezbeharreko 
Baldintza Partikularretan bildutako mugekin kalte-ordainduko zaio.

5.4. BALIO HANDIKO AREAGOTZEAK 

5.4.1. ASEGURATUARI LAPURTZEA ASEGURATUTAKO OHIKO ETXEBIZITZATIK KANPO 
INDARKERIARIK ETA INTIMIDAZIORIK GABE
Aseguratuari ohiko etxebizitzatik kanpo hirugarren batek intimidazio edo bortizkeriarik gabe lapurtutako ondasunen 
zenbatekoarengatik, aseguratutako etxebizitza Aseguratuaren ohiko etxebizitza denean. Baldintza Partikularretan 
adierazitako urteko muga maximoak aplikatuko dira, zeinak modu desberdinetan aplikatuko zaizkien hurrengoei::

• Eskudirua.

• Eduki orokorra eta gai bereziak batera.

5.4.2. SARRAILA ALDATZEA GILTZAK GALDU DIRELAKO
Aseguratuari, giltzak galdu izanagatik aseguratutako etxean sarraila aldatu behar izanagatiko gastuak kalte-
ordainduko zaizkio, urteko Baldintza Partikularretan bildutako baldintza eta mugekin.
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5.4.3. LANGILEEN FIDELTASUN EZA
Aseguratuari etxeko langile batek etxerako sarbidea izatea aprobetxatuz gaiak lapurtzeagatiko ondasunen 
zenbatekoarengatik kalte-ordainduko zaio. Baldintza Partikularretan adierazitako urteko muga maximoak 
aplikatuko dira, zeinak modu desberdinetan aplikatuko zaizkien hurrengoei:

• Eskudirua.

• Eduki orokorra eta gai bereziak batera.

5.4.4. ASEGURATUTAKO GAIAK ALDI BATERAKO OHIKO ETXEBIZITZATIK ERAMATEA
Aseguratutako etxebizitza ohiko etxebizitza denean, Aseguratuari aseguratutako ondasunetan eragindako kalteak 
ordainduko zaizkio, Baldintza Partikularretan zehaztutako gehieneko mugarekin, hurrengo kausengatik izan bada:

• Aldi baterako etxe edo etxebizitza gisa erabiltzen den bitartean, gehienez duela hiru hilabete eraman direnean 
eta 5.1, 5.2 eta 5.3 ataletan bildutako gertakariek eragin dituztenean.

• Garraiatzeko erabili diren garraiobideak istripu bat izan duela jakiten denean. 

5.4.5. KALTEEN BERME BEREZIA 
Aseguratuari aseguratutako ondasunek poliza honen V. kapituluan (“Aseguratutako estaldurak”) kontratatutako 
modalitate guztietan bildutako gertakari baten ondorioz kaltetutako ondasunen zenbatekoarekin, eta kausa 
hurrengo arrazoien artean ez dagoenean: instalazioen edo etxebizitzako beste elementuen mantentze-gabezia; 
eraikuntza edo instalazio akatsa; aseguratutako eraikinaren egituraren mugimendua; zorutik irteten diren landare-
kimuak; zoru azpiko maila freatikoaren igoera.

Gainera, kalteak eragin dituen aseguratutako ondasunen zatia aurkitzeko, konpontzeko edo ordezkatzeko 
beharrezkoak izan diren gastuak ordainduko zaizkio Aseguratuari. Are zehatzago, hauxe estaltzen du: kalteen 
jatorria izan den hodien korrosioa, eraikuntzako elementu edo instalazio finko akastunak konpontzea edo 
kontserbazio-egoera txarrean daudelako kalteak eragin dituztenak konpontzea. 

Berme honetarako urteko gehienezko kalte-ordaina Baldintza Partikularretan jasotakoa izango da.

5.4.6. ISTRIPU ARRISKU ORO
Aseguratuari kalte-ordainduko zaio aseguratutako ondasunetan bat-batean eta berez, Aseguratuak nahi gabe eta poliza 
honen V. kapituluan (“Aseguratutako estaldurak”) eragindako kalteengatik, kontratatutako modalitate guztietan.

Estaldura horrek Baldintza Partikularretan adierazitako urteko muga maximoak izango ditu, zeinak modu 
desberdinetan aplikatuko diren hurrengoen arabera:

• Gailu elektrikoei edo elektronikoei, ekipo informatikoei eta ondasun bereziei eragindako kalteak direnean.

• Hurrengo kausetako batek edo erabilerak eragindako kaltea bada: 

 – Karrakatzeak, urradurak, marrak, altxatuak, zirrikituak eta, oro har, ondasunen gainazalean gertatutako 
guztiak, aseguruak estalitakoak baino kalte handiagoen ondorioz izan ezean.

• Kutsadura mota ororen ondoriozko kalteak.

• Konfiskatzea, desjabetzea, nazionalizatzea edo gobernuak edo agintariek aginduta ondasunetan eragindako 
kalteak (izatez edo eskubidez). 

• Egiturak erortzea, kanpoko eragileen ondorioz direnak salbu. 

5.4.7. APARTEKO ARRETA
Poliza honen V. kapituluan (“Aseguratutako estaldurak”) kontratatutako modalitateetako batean aseguratutako 
gainerako estaldurek hartzen ez dituzten gertakarietan, aseguratutako ondasunak konpontzearen kalteak 
ordainduko zaizkio Aseguratuari, Konpainia beraren hurrengo zerbitzuak erabiltzen badira: Iturgintza, Igeltsaritza, 
Elektrizitatea, Pintura, Sarrailagintza, Aroztegia (zura edo metala), Kristalgintza, Pertsianak, Moketak, Parkea, 
Tapizak eta Berniza.

Kasu honetan, gain hartutako zenbatekoak Baldintza Partikularretan zehaztutako gehienekoa izango du, eta 
Aseguratuak ordaindu beharko du hortik gainerakoan.

Estaldura honen urte bakoitzeko gehienezko muga Baldintza Partikular horietan zehazten da.
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5.5. MAIZTERREN BABESA

5.5.1. EDUKITZAILEAREN INGURUKO ESTALDURAK

5.5.1.1. ALOKAIRUEN ERANTZUKIZUN ZIBILA: MAIZTERRAK ETXEBIZITZAN ISTRIPUZ ERAGINDAKO KALTEAK
Aseguratuak (maizterra) istripuz jabearen ondasunetan eta etxebizitzaren barruan dauden ondasunetan 
eragindako kalteak ordainduko zaizkio Etxebizitzaren jabeari, ezbehar bakoitzeko Baldintza Partikularretan 
zehaztutako gehienekoarekin.

5.5.1.2. ETXEBIZITZAKO KALTEEN BERME BEREZIA
Etxebizitzak hurrengo puntuetan bildutako gertakarien ondorioz izandako istripuzko kalteengatik ordainduko 
zaio jabeari: 5.1.1 (Sutea, leherketa, tximistaren erorketa eta kea), 5.1.2 (uholdeak eta likidoek eragindako 
kalteak), 5.1.3 (Euri zaparrada handiak, haize bolada bortitzak, txingorrak edo pilatutako elurrak eragindakoak), 
5.1.7 (edukitzailearen lapurretak eragindako kalteak) “Oinarrizko babesa eta Erantzukizun zibila” modalitatean 
sartzen direnak, 5.2.1 (Kristalen, beiren, marmolen edo antzerakoen, komuneko lauzaren eta etxebizitza barruko 
plaka bitrozeramikoen haustura), 5.2.2 (hirugarrenek kanpotik eragindako uhin sonikoak eta inpaktuak), eta 
5.2.3. (Elektrizitateak eragindako kalteak) “Haustura, kalte elektriko eta hoztutako ondasunak” modalitatearen 
estaldurakoak, ezbeharreko Baldintza Partikularretan bildutako gehienezko mugarekin.

5.5.1.3. ASEGURATUAREN/MAIZTERRAREN EDUKITZAILEAN ISTRIPUZ ERAGINDAKO KALTEAK
Edukitzaileko ondasunei eragindako zenbatekoa ordainduko zaio Aseguratuari “Oinarrizko babesa eta Erantzukizun 
zibila” eta “Hausturak, kalte elektrikoak eta hoztutako ondasunak” modalitateetan zehaztutako baldintza eta 
estaldura berberekin, Baldintza Partikularretan “Eduki orokor” aseguratuaren intereserako ezarritako gehieneko 
kalte-ordainaren araberako ezbeharreko gehieneko mugarekin.

5.5.1.4. “BABES AREAGOTUA ETA LAPURRETA” MODALITATEARI BURUZKO ATALEAN SARTZEN DIREN ESTALDURAK 
Aseguratuari kalte-ordainduko zaio “Babes areagotua eta lapurreta” modalitatearen estalduren urteko Baldintza 
Partikularretan bildutako baldintza eta mugekin, zeinak hurrengo estaldura duen:

• SARRAILA ALDATZEA GILTZEN LAPURRETARENGATIK.

5.5.2. EDUKIAREN INGURUKO ESTALDURAK

5.5.2.1. “KALTE ELEKTRIKOAK ETA HOZTUTAKO ONDASUNAK” MODALITATEARI BURUZKO ATALEAN 
SARTZEN DIREN ESTALDURAK 
Aseguratuari, “Haustura, kalte elektriko eta hoztutako ondasunak” modalitatearen estalduren urteko Baldintza 
Partikularretan bildutako baldintza eta mugekin kalte-ordainduko zaio, zeinak hurrengo estaldura duen:

• ETXEBIZITZA BARRUKO KRISTALEN, BEIREN, MARMOLEN ETA ANTZERAKOEN,  
KOMUNEKO LAUZAREN ETA PLAKA BITROZERAMIKOEN HAUSTURA.

• HIRUGARRENEK KANPOTIK ERAGINDAKO UHIN SONIKOAK ETA INPAKTUAK.

• ELEKTRIZITATEAK ERAGINDAKO KALTEAK.

• HOZTUTAKO EDO IZOZTUTAKO ONDASUNAK.

5.5.2.2. “BABES AREAGOTUA ETA LAPURRETA” MODALITATEARI BURUZKO ATALEAN SARTZEN DIREN ESTALDURAK 
Aseguratuari, “Babes areagotua eta lapurreta” modalitatearen estalduren urteko Baldintza Partikularretan 
bildutako baldintza eta mugekin kalte-ordainduko zaio, zeinak hurrengo estaldurak dituen:

• ETXEBIZITZA BARRUAN EDO HAREN ERANSKINETAN HIRUGARRENEK EGINDAKO ONDASUNEN LEGEZ 
KANPOKO LAPURRETAK.

• ASEGURATUARI LAPURTZEA ASEGURATUTAKO OHIKO ETXEBIZITZATIK KANPO.

• EDUKIARI LAPURRETAK ERAGINDAKO KALTEAK.

• KREDITU-TXARTELEN IRUZURREKO ERABILERA LEHENENGO 24 ORDUETAN.

• DOKUMENTUAK BERRESKURATZEA.

5.5.2.3. “BALIO ALTUKO HEDAPEN” MODALITATEARI BURUZKO ATALEAN SARTZEN DIREN ESTALDURAK 
Aseguratuari, “Balio altuko hedapen” modalitatearen estalduren urteko Baldintza Partikularretan bildutako 
baldintza eta mugekin kalte-ordainduko zaio, zeinak hurrengo estaldurak dituen:

• ASEGURATUTAKO GAIAK ALDI BATERAKO OHIKO ETXEBIZITZATIK ERAMATEA.
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VI. kapitulua - Arreta Etxebizitzan

6.1. ZERBITZUAREN DEFINIZIOA
Konpainiak arreta sarea jartzen du etengabe Aseguratuaren eskura, telefonoz eskatuta, hurrengo espezialitateetan 
kualifikatutako profesionalen zerbitzuak, alegia:

01. Iturgintza 11. Igeltsuak

02. Elektrizitatea 12. Moketa jartzea

03. Beirak 13. Parketa

04. Arotzeria 14. Metalezko arotzeria

05. Sarrailagintza 15. Tapizeria

06. Antenak 16. Berniza ematea

07. Atezain automatikoak 17. Beirak garbitzea

08. Igeltsaritza 18. Etxetresna elektrikoak

09. Pintura 19. Segurtasuneko langileak

10. Pertsianak

6.2. ZERBITZUAREN BALDINTZAK ETA PRESTAZIOAK
Konpainiak Aseguratuaren eskura jarriko du zerbitzu hori, hurrengo baldintzekin:

Existentzia eta funtzionamendua, 24 ordu egunean eta urteko egun guztietan, telefono zentralita batetik, zeinaren 
bitartez Aseguratuak eskainitako zerbitzuak ematea eska dezakeen. 

Eskatutako zerbitzuak emateko gai den arreta sare bat antolatzea eta mantentzea.

Aseguratutako etxebizitzara eskatutako profesionala bidaltzea Aseguratuak ezer ordaindu gabe.

Polizak estalitako gertakari bat bada, eta Aseguratuak hala eskatzen badu, Konpainiak Aseguratuaren konturako 
ordainketa egin ahal izango dio dagokion kalte-ordainketaren bitartez. 

Estali gabeko gertakarien kasuan, fakturak Aseguratuak ordaindu beharko ditu.

6.3. ZERBITZUAREN ONURADUNA
Aseguratutako ondasunen jabea.

6.4. ZERBITZUAREN EREMUA
Aseguratutako etxebizitza bera.

6.5. ZERBITZU BEREZIAK - JOAN-ETORRIA ETA ESKULANA
• Premiazko sarrailagintza: Aseguratuak aseguratutako etxebizitzaren barrura sartzerik ez duenean polizak 

estaltzen duen istripuzko bermatu gabeko gertakariaren ondorioz, Aseguratua artatuko da operario baten 
premiazko desplazamendua eta eskulana barne, 3 orduko mugarekin.

• Larrialdietako elektrizitatea: Etxebizitzan energia elektrikoa ez dagoenean Aseguratuaren instalazio 
partikularren matxuraren ondorioz, Aseguratua artatuko da instalazioen egoerak ahalbidetzen duenean, 
operario baten premiazko desplazamendua eta eskulana barne, 3 orduko mugarekin.

• Segurtasuneko langileak: Aseguratutako etxebizitzan erraz sar daitekeenean kanpotik, Aseguratuari 
segurtasuneko langile kualifikatuak bidaltzeak eragindako gastuak ordainduko zaizkio. Irisgarritasuna polizaren 
estalduran sartzen denean, zerbitzuari arazoa konpondu arte eutsiko zaio. Gainerako kasuetan, 48 orduko epea 
izango du kalte-ordainak.
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VII. kapitulua - Salbuespen orokorrak
• Polizan estalita daudela adierazi ez diren kalteak.

• Aseguratutako etxebizitzaren kontserbazio okerraren edo eraikuntza edo instalazio akatsen ondoriozko 
kalteak, “Balio handiko areagotzeak” modalitateari dagozkion estalduretan sartzen direnak salbu, hura 
kontratatzen bada.

• Fabrikatzailearen bermea edo aseguru espezifikoa duten objektuetan eragindako Kalteak.

• Hodien oxidazioak edo korrosioak eragindako kalteak edo erabilerarengatik edo denborarengatik hondatutako 
edo higatutako kalteak, “Balio handiko areagotzeak” modalitateari dagozkion estalduretan sartzen direnak 
salbu, hura kontratatzen bada.

• Aseguratutako etxebizitzaren egituraren mugimenduen ondorioz edo zorutik ateratzen diren landareen 
kimuek eragindakoak edo zoru azpiko maila freatikoaren igoerak eragindako kalteak, “Balio handiko 
areagotzeak” modalitateari dagozkion estalduretan sartzen direnak salbu, hura kontratatzen bada.

• Aseguratutako jarduerak zuzentzen dituzten arauak nahita ez betetzeak edo urratzeak eragindako kalteak, 
ezta Aseguratuaren doluzko ekintzek edo axolagabekeria larriak eragindakoak ere.

• Gerra zibilen edo nazioarteko gerren gertakariek eragindako kalteak, edo gerra aitorpenik gabeko gatazka 
armatuek edo bitartekorik gabeko gatazkek eragindakoak.

• Erradiazio nuklearrarekin edo kutsadura erradiaktiboarekin lotutako kalteak, ezta poluzioak edo kutsadurak 
eragindakoak ere.

• Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako kalte guztiak.

• Teknologia informatikoaren arriskuarekin lotutako galerak.

• Etxebizitzetan gertatutako edozein kalte: 

1. Zurez egindako etxebizitzak: zutabeak, habeak, karga-hormak eta euskarri edo ixteko gainerako 
elementuak, edo itxiera gehien bat zurezkoak dituena.

2. Ondoz ondoko 12 hilabetez hutsik egon den etxebizitza.

3. Hustutako herrietako etxebizitza: bizitzeko etxebizitza hirigune batetik 3 km-ra dagoena, eta hirigintzako 
baldintzak eta ezaugarriak ez dituena, hau da, hurrengo zerbitzu publiko guztiak dituzten eraikina edo 
eraikin-multzoa, argiteria, ura eta estolderia, ez dituena da. 

4. Jabe anitzeko etxebizitza.

5. Jarduera profesionala edo merkataritza-jarduera garatzen diren etxebizitzak. 

• Edukitzailean eragindako edozein kalte, Aseguratua maizterra denean, “Maizterren babesa” modalitateari 
dagozkion estalduretan sartzen direnak salbu, hura kontratatzen bada. 

VIII. kapitulua - Espainian Ondasunetan eragindako Kalteen 
Aseguruetan Espainian gertatutako Aparteko Gertakarien 
Ondoriozko Kalte-ordainen Baldintzak
Urriaren 29ko 7/2004 Lege Errege Dekretuaren bitartez onetsi den Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren 
lege-Estatutuaren testu berretsian bildutakoa betez, aipatutako enpresa erakunde publikoaren aldeko errekargua 
nahitaez barneratu behar du, aseguru kontratuaren hartzaileak indarrean dagoen legeriak zehazten dituen 
baldintzak biltzen dituen edozein aseguru-etxerekin.

Espainian gertatzen diren ezbeharren ondoriozko kalte-ordainak eta hartan dauden arriskuei dagozkienak, 
Aseguruaren Konpentsazioko Aseguruak ordainduko ditu, Hartzaileak bere aldeko errekarguak ordaindu 
dituenean eta hurrengo egoeretako bat gertatzen denean:

a) Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak estalitako ez-ohiko arriskua aseguru-etxearekin aseguratutako 
aseguruko polizak estalita ez egotea.

b) Aseguruaren poliza horrek estalita badago ere, aseguru-etxearen obligazioak bete ezin izan direnean, 
judizialki konkurtsoan dagoelako edo alderantzizko likidazio prozedura batean dagoenean edo Aseguruen 
Konpentsazioko Partzuergoak bere gain hartu duenean.
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Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak bere ekintzak legezko Estatutu horretan, Aseguruen Kontratuari buruzko 
urriaren 8ko 50/1980 Legean, otsailaren 20ko 300/2004 Errege Dekretu bitartez onetsitako ez-ohiko arriskuen 
aseguruen Araudian, eta xedapen osagarrietan xedatutakora egokituko da.

8.1. LEGE ARAUEN LABURPENA

8.1.1. Estalitako ez-ohiko gertakariak:
a) Naturaren hurrengo fenomenoak: lurrikarak eta itsaskarak; ez-ohiko uholdeak, itsas enbatek eragindakoak 

barne; sumendien erupzioak; ez-ohiko ekaitz ziklonikoa (120 km/h-tik gorako haize boladak eta tornadoak 
barne); eta zeruko objektuen eta aerolitoen erorketak.

b) Terrorismoaren, iraultzaren, sedizioaren, motinaren edo iskanbilen ondoriozkoak.

c) Indar armatuen edo Segurtasun Indar eta Gorputzen jarduerak edo gertakariak bake garaian.

Fenomeno atmosferikoak eta sismikoak, sumendien erupzioak eta zeruko objektuen erorketak ziurtatu egingo 
dira, Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak eskatuta, Meteorologiako Estatuko Agentziak (AEMET), Institutu 
Geografiko Nazionalak edo arlo horretan adituak diren gainerako erakunde publikoek igorritako txostenen bidez. 
Izaera politiko edo sozialeko gertakarien kasuan, eta baita Indar Armatuen edo bake garaian Segurtasun Indarren 
edo Gorputzen gertakariek edo ekintzek eragindako kalteen kasuan ere, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak 
gertatutakoari buruzko informazioa eskatu ahal izango diete organo judizial eta administratibo gaituei.

8.1.2. Kanpo geratzen diren arriskuak:
a) Kalte-ordainik ez dutenak, Aseguruaren Kontratuaren Legearen arabera.

b) Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren aldeko errekargua nahitaezkoa dutenak ez diren aseguru-
kontratuak aseguratutako ondasunetan eragindakoak.

c) Aseguratutako gauzaren akatsarengatik edo erabilera okerrarengatik eragindakoak, edo mantentze okerra ageri 
dutenak.

d) Gatazka armatuek eragindakoak, gerra adierazpen ofizialik izan ez bada ere.

e) Energia nuklearraren ondoriozkoak, maiatzaren 27ko 12/2011 Legean, kalte nuklearrek edo material 
erradiaktiboek eragindako kalteengatik erantzukizun zibilaren ondorioz ezarritakoaren kalterik gabe. Aurrekoaz 
aparte, aseguratutako instalazio nuklear batean eragindako kalte guztiak sartuko dira, instalazio berari eragiten 
dioten ez-ohiko gertakarien ondorioz izan direnean.

f) Denboraren ondorioz gertatzen direnak, eta etengabe ur azpian daudenak, osorik edo zati batean, edo olatuen 
edo ohiko korrontearen ondorioz.

g) Aurreko 1.a) atalean adierazitakoak ez diren naturaren fenomenoek eragindakoak eta, are zehatzago, maila 
freatikoaren igoerak, magalak mugitzeak, lurrak korritu edo finkatzeak, haitzak erortzeak edo antzerakoek 
eragindakoak, euriaren ondorioz ez-ohiko uholdea eragin eta harekin batera gertatu direnean izan ezik. 

h) Biltzeko eskubidea arautzen duen uztailaren 15eko 9/1983 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera egindako 
bileretan eta manifestaldietan zehar gertatutako jende-pilaketek eragindakoak, eta baita greba orokorretan 
gertatzen direnak ere, gertakari horiek aurreko 1.b) puntuan adierazitako ez-ohiko gertakari gisa sailka 
ditzakegunean salbu.

i) Aseguratuaren asmo txarrez eginak.

j) Polizaren igorpen data edo eraginkortasun data, geroago balitz, ezbeharra gertatu eta zazpi egunetan ez denean 
izan, ondasun edo diru galerak eragiten dituzten naturako fenomenoen ondoriozko ezbeharrak izan direnetik, 
aseguratzeko interesik ez zegoela eta, aurretik aseguratzea ezinezkoa zela egiaztatu ezean. Gabezia aldi hori 
ez da aplikatuko poliza ordezkatzen bada, erakunde berean edo beste batean, jarraitutasun irtenbiderik gabe, 
estalduraren igoera edo estaldura berria eragiten duenean salbu. Ez da aplikatuko polizan aurreikusitako 
birbalorizazio automatikoaren ondorioz aseguratutako kapitalen zatirako.

k) Lehenengo primaren aurretik gertatutako ezbeharrak edo, Aseguruaren Kontratuen Legean zehazten denaren 
arabera, Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren estaldura etenda dagoenean edo primak ordaindu ez 
direlako asegurua baliogabetu denean.

l) Ez-zuzenak edo kalte zuzenen edo ez-zuzenen ondoriozkoak, ez-ohiko arriskuen aseguruen Erregelamenduan 
kalte-ordainak jasotzeko mugatutako diru-galerak kanpo. Are zehatzago, ez dira energia elektrikoaren, gas 
erregaien, fuel-olioaren, gasolioaren edo beste fluiduen kanpo hornikuntzaren ebaki edo aldaketen ondorioz 
eragindako estaldura honetan jasotzen diren kalte edo galeretan sartuko, ezta aurreko paragrafoan aipaturiko 
beste galera edo kalte ez-zuzenak ere, alterazioak ez-ohiko arriskuen estalduran sartzen diren kausen 
ondoriozkoak badira ere.
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m) Bere neurriarengatik eta larritasunarengatik Nazioko Gobernuak “nazioko katastrofe edo hondamendi” gisa 
sailkatutako ezbeharrak.

8.1.3. Frankizia
Aseguratuaren konturako frankizia izango da:

n) Kalte zuzenen kasuan, gauzetan eragindako kalteen aseguruetan, Aseguratuak ordaindu beharko duen frankizia 
ezbehar bakoitzeko kalte-ordain daitekeen kalteen zenbatekoaren ehuneko zazpia izango da. Izan ere, ez 
da frankiziatik ezer kenduko etxebizitzei, etxebizitzen jabeen erkidegoei edo automobilen aseguruko polizak 
aseguratutako ibilgailuei eragindako kalteetan.

o) Irabazien galera kasuetan, Aseguratuak ordaindu beharko duen frankizia, polizan irabazien galerarako ezbeharren 
ondoriozko kalteetarako zehaztutakoaren berbera izango da, denboran edo zenbatekoan. Irabazien galerako ohiko 
ezbeharren estaldurarako frankizia bat baino gehiago badago, estaldura nagusian bildutakoak aplikatuko dira.

p) Poliza batean irabazien galera eta kalteeetarako frankizia konbinatua ezartzen bada, Aseguruen Konpentsazioko 
Partzuergoarena, aurreko a) atalean aurreikusitakoa aplikatuta dagokion frankiziatik kenduko dira kalte 
materialak, eta estaldura nagusirako polizan zehaztutako frankizia kentzeak eragindako irabazien galera, kalte 
materialen likidazioan aplikatuko den frankizia kenduta. 

8.1.4. Estalduraren luzapena
Ez-ohiko arriskuen estaldurak ohiko arriskuen estaldurak hartuko dituen ondasun berberak eta aseguratutako 
zenbateko berberak hartuko ditu.

Aurrekoaz gain:

a) Motordun ibilgailuen kalteak estaliko dituzten polizetan, Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren ez-ohiko 
arriskuen estaldurak asegura daitekeen interes osoa bermatuko du, zati batean bada ere.

b) Ibilgailuek lurreko ibilgailuetan soilik erantzukizun zibileko poliza dutenean, Aseguruen Konpentsazioko 
Partzuergoak ezbeharra gertatu aurreko unean ibilgailuaren egoeraren araberako balioa bermatuko du, 
merkatuan oro har onartutako salmenta prezioen arabera. 

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari kalteak jakinaraztea.

1. Estaldura Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari dagokionean gertatutako kalteak ordaintzeko eskaera 
aseguruaren Hartzaileari, Aseguratuari edo polizaren Onuradunari jakinaraziko zaie, edo haien izenean jarduten 
dutenei, edo asegurua kudeatu zuen bitartekariaren edo aseguru-etxearen izenean jarduten dutenei.

2. Horrela egin ahal izango da kalteen komunikazioa eta ezbeharren izapidetza egoerari eta prozedurari buruzko 
edozein informazio eskuratzea:

 – Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoko Arreta Telefonora deituz (952 367 042 edo 900 222 665).

 – Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren webgunearen (www.consorseguros.es) bitartez.

3. Kalteen balorazioa: aseguruen legeriaren arabera kalte-ordaindu daitezkeen kalteen balorazioa eta aseguruaren 
polizaren edukiarena Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak egingo du, eta ez da ohiko arriskuak estaliko dituen 
aseguru-etxeak egin izandakoetara lotuko.

4. Kaltea ordaintzea: Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak bankuko transferentzia bidez ordainduko dio kalte-
ordaina aseguruaren Onuradunari.

8.2. ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOAK KALTE-ORDAINDUKO  
DUEN EZBEHAR BATEAN JARRAITZEKO PROZEDURA
Ezbeharra gertatuz gero, Aseguratuak, Hartzaileak, Onuradunak edo haien legezko ordezkariek, zuzenean edo 
Aseguru-etxearen bitartez, edo aseguruen bitartekarien bitartez, haren berri izan eta zazpi eguneko epean, ezbeharra 
jakinarazi beharko du Partzuergoaren dagokion ordezkaritzan, ezbeharra gertatu zen tokiaren arabera. Horretarako, 
Partzuergoaren webgunean (www.consorseguros.es) edo haren edo Aseguru-etxearen bulegoetan aurki daitekeen 
zehaztutako ereduaren bitartez jakinaraziko da, non kalteen ezaugarrien arabera, beharrezkoak diren dokumentuak 
aurkeztuko diren. Halaber, ezbeharraren hondarrak eta frogak gordeko dira perituen lanerako eta, guztiz ezinezkoa 
denean, kalteen frogak aurkeztu beharko dira dokumentu bidez, esaterako argazkiak, notarioko aktak, bideoak edo 
ziurtagiri ofizialak. Gainera, ezbeharra izan duten ondasunei dagozkien fakturak gordeko dira, eta ezingo da haien 
suntsipena atzeratu. Kalteak gutxiagotzeko beharrezkoak diren neurriak hartuko dira. Ez-ohiko gertakarien ondoriozko 
galeren balorazioa Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak egingo du, eta ez da ohiko arriskuak estaliko dituen 
aseguru-etxeak egin  izandakoetara lotuko. Jarraituko den prozeduraren inguruan egon daitezkeen zalantzak argitzeko, 
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak Aseguratutakoaren arreta-telefono hauek ditu: 952 367 042 o 900 222 665.
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I. eranskina - Arreta Informatiko Zerbitzua
Estaldura honek laguntza eta arreta informatikoko zerbitzu praktikoa eskaintzen du, oso baliagarria eguneroko 
jardueretan. Hurrengo zerbitzuak hartzen ditu:

Urrutiko Arreta Teknologiko Zerbitzua

Aseguratuari Internet, txat, urrutiko aginteko txat, telefono, posta elektroniko, sare sozial (Twitter eta Facebook), 
eta web formularioen bitartez laguntzean datza. Helburua ordenagailuaren ohiko erabilerarekin lotutako zalantza 
edo zailtasun guztiei erantzuna ematea da. Zerbitzua modu praktikoan eta errazean emateko diseinatuta, eta 
Aseguratuaren beharrak estaliz, etxebizitzako poliza honen bitartez. Plataforma bateragarriak hauek dira, PCrako: 
Microsoft Windows, XP bertsiotik aurrera, eta MACerako: 10.6 bertsiotik aurrera. Zerbitzua 3 ekipotan bakarrik 
erabili daiteke. Erabiltzaile bakoitzeko zerbitzuaren erabilera mugagabea da.

PCaren azterketa eta prestakuntza (IT Testa)

TestIT modu automatikoan PCaren ohiko funtzionamenduan eragina duten puntu kritikoak aztertzen dituen 
aplikazioa da. Aplikazio hori Suitearen barruan dago eta, ondorioz, ez du instalaziorik ezta lizentzia osagarririk behar 
(Suiteak bere dituenak). Zerbitzua 3 ekipotan bakarrik erabili daiteke. Erabiltzaile bakoitzeko zerbitzuaren erabilera 
mugagabea da.

Smartphone eta Tableten Lineako Arreta

Erabiltzaileak galderak egin ahal izango ditu bere Smartphonetik edo Tabletatik, aplikazioaren txataren bitartez edo 
telefonoz. Ez da beharrezkoa izango gailu mugikorra PCra konektatuta egotea arreta izateko, beti ere gailuak eta 
Smartphoneen zein Tableten S. E. ahalbidetzen badute.

Urrutiko kontroleko prestazioak gailuaren fabrikatzailearen, sistema eragilearen, firmwarearen bertsioaren eta 
berrikusketaren araberakoak izango dira, eta ohikoena da azken bertsioak izatea onenak.

Zerbitzua urrutitik ematea ez dagoenean, linean eman ahal izango da, txat moduko leiho baten bitartez, zeinak 
gure ISCko (International Support Center) adituekin berehala komunikatzea ahalbidetzen duten edo telefonoz. 
Horretarako, beharrezkoa da erabiltzaileak gailua PC / MACari konektatzea. Fabrikatzailearen kudeaketa-
softwarearen funtzionaltasunek ahalbidetzen dutenean emango da laguntza. Zerbitzua 3 ekipotan bakarrik erabili 
daiteke. Erabiltzaile bakoitzeko zerbitzuaren erabilera mugagabea da.

Etxerako Arreta zerbitzu teknologikoa

Erabiltzailearen ekipo informatikoetan gertatzen diren arazoetan, beharrei ematen zaien erantzun osoa da. 
Lineako lehenengo diagnosi baten ondoren, bertan laguntzea beharrezkoa dela ikusten bada, arlo horretan 
espezializatutako teknikari bat erabiltzailearen etxera joan ahal izango da urrutitik konpontzerik izan ez diren 
arazoak konpontzera. Bidaia eta eskulana ez ditu Aseguratuak ordaindu beharko (piezak bakarrik fakturatuko dira, 
aurrekontua onartu ondoren).

Datuak berreskuratzeko zerbitzua

Matxuratutako biltegiratze-gailuetatik (disko gogorrak, USB memoria, etab.) informazioa berreskuratzen duen 
zerbitzua da antzinatasun eta galera kausa edozein bada ere. Zerbitzu efikaza da, zeinak asebetetze maila handia 
ematen duen datuak galtzen direnean, eta balio erantsi handia du. Zerbitzuak etxeko gailuetarako bakarrik balio 
du Ezta lehendik manipulatu diren biltegiratzeko euskarrien gaineko berreskuratzeak ere. Zerbitzu honek ez ditu 
hartzen erabilera profesionaleko edo enpresen erabilerako gailuak barne hartzen. Datuak berreskuratzeko zerbitzua 
eman ahal izateko, ezinbestekoa da kaltetutako informazio-biltegiratze euskarri fisikoa edukitzea. Berreskuratzeko 
2 lanen estaldura (lan bakoitza gailu bakarrean) poliza eta urteko, etxeko gailuetan.

Segurtasun-kopia eta Hodeian biltegiratzeko zerbitzua

Segurtasun-kopia zerbitzuak erabiltzailearen ordenagailuetan biltegiratutako informazioaren segurtasun-kopiak 
egin daitezke, beste leku batean, are zehatzago, datuak prozesatzeko zentro seguruetan dauden zerbitzarietan. 
Erabiltzaile bakoitzak 30 GByte izango ditu disko-gogorrean segurtasun-kopiak egiteko, guztira 60 GByte, 
beharrezkoa den laguntzarekin, bere beharren arabera konfiguratu ahal izateko, gailu desberdinen segurtasun-
kopia eta merkatuan dauden irtenbide globalen bitartez (Skydrive, Dropbox, etab.). 2 Pc-rentzako baimena emango 
da, bakoitza 30GB-koa.
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Segurtasun Digitaleko Zerbitzua

Erabiltzaileari behar duen babesa eta laguntza emango zaio gailuak segurtasun-mehatxuetatik babesteko, Internet 
bidez ordainketak babesteko eta adin txikikoei Internetez modu seguruan gozatzen laguntzeko, hainbat funtzio 
osagarrirekin batera. Lizentzia 1 emango da poliza bakoitzeko, zeina 4 ekipotan instalatu ahal izango den.

Gailu mugikorren lokalizazioa eta blokeatzea

Zerbitzu hau Aseguratuaren Interneterako konexioa duten lapurtutako edo galdutako gailuak urrutitik lokalizatzean 
datza. Horrez gain, gailua blokeatu ere ahal izango da, hari alarmak bidali eta lapurtutako edo galdutako 
eramangarriaren, tabletaren edo smartphonearen zenbait funtzio aktibatu ere egin daiteke. Zerbitzu horretan 
sartzeko, gailuan aplikazio bat instalatu beharra dago gertakaria gertatu aurretik, eta zerbitzuen webgunearen 
bitartez hura eskatuko da.

Identitate Digitala Ezabatzeko Zerbitzua

Bizitza digitaleko babes zerbitzuak soluzioa eman nahi dio Interneten nahi ez den informazioa agertzeari, eta 
hura ezabatzea kudeatzen du. Internetetik desagertzeko eskubidea eta sare sozialekin lotutako pribatutasun 
erasoak, Internetetik desagertzen lagunduko dizun zerbitzua emateko arrazoiak dira. Aseguratuak aldatu nahi 
duen informazioa adierazi eta teknologia berrietan gure adituek lagunduko dizute Interneteko eduki negatiboek 
zu ez definitzen. Zerbitzua behar bezala emateko, ezinbestekoa da datuak pertsonalak izatea eta informazioa 
identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsonena izatea. Zerbitzua polizako 6 pertsona aseguraturi emango zaie 
gehienez, eta urtean 6 esku-hartzera arte.

Isunen abisu zerbitzua

Isunen abisu zerbitzuak administrazioak jarritako isunen berri ematen dio Aseguratuari. Modu automatikoan 
bilatzen du aldizkari ofizialetan, estalduraren xede den matrikulako ibilgailuari trafiko isunik jarri dioten ikusteko. 
Jakinarazpenak bilatuz gero, Aseguratuari jakinaraziko zaio SMS bidez edo posta elektronikoz eta argitalpenaren 
xehetasunak emango zaizkio. Isunen kokapena NAN/IFZ batean eta hari lotutako matrikulan oinarrituta egingo da, 
eta datu horietako bat duen argitalpenetan bilatuko da. Zerbitzua poliza bakoitzeko lau ibilgailurentzat da.

Etxerako Arreta zerbitzu teknologikoa Etxean

Zerbitzua etxean arreta teknologikoa emateko nazio mailan teknikari bat etxera bidaltzean datza. Zerbitzua emango 
da Ordenagailuetan, etxeko sareak instalatzea eta konfiguratzea eta gailuen instalazioa eta konfigurazioa barne 
(PC, Smartphone, Tableta, Netbook, TDT, DVD, kamera digitala, home cinema, bideo digitala, TB, bideokontsolak 
eta SMART TV). Laguntza bakoitzak gehienez 2 ordu iraungo ditu.

Cloud zerbitzua zaurgarritasunen aurrean babesteko

Ikuskaritza-zerbitzua Interneteko zerbitzu publiko gisa ageri diren IKT sistemei eta plataformei lotutako arrisku 
teknologikoko maila ebaluatzeko, izaera publikoko zaurgarritasun ezagunak detektatzean oinarrituta. Zerbitzua 
segurtasuna kudeatzeko plataforma batetik abiatuta garatzen da, zeina IKT teknologiako fabrikatzaile desberdinek 
ezagutzen dituzten zaurgarritasun datu-baseekin eguneratuz doan. Urteko IP helbide bati mugatutako zerbitzua.

Ziurtagiri elektronikoa adin txikikoen Indarkeria Digitalaren aurrean

Ziurtagiri elektronikoa adin txikikoen Indarkeria Digitalaren aurrean polizan Aseguratutako baldintza duten 
adin-txikikoekin lotuta emango da eta, komunikabide elektroniko baten bitartez jazarpenen xede izan direnean, 
ahozko deiak izan ezik, bai telefonoz bai Internetez ahots-sistema baten bidez. Zerbitzu hau urteko eta polizako bi 
txostenera arte eskainiko da.
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AntiRansomware aplikazioa

Aplikazioarekin, ransomware mehatxuaren aurkako defentsa berrien beharrari erantzuna ematen zaio. Mehatxu 
horietako gehienek ordenagailuan biltegiratzen diren dokumentuetara, karpetetara eta fitxategietara sarbidea 
galarazi ahal dute, eta batzuk ekipotik ezabatu ere egin ditzakete. Haiek mantentzearen truke bahisari bat 
ordaintzea eskatzen diote erabiltzaileari, ordainketa elektroniko plataformen bitartez, Paypal esaterako edo baita 
Bitcoin edo bestelako kripto-moneten bitartez ere.

Elementu Domotikoen Euskarri Konfigurazio eta Segurtasun Zerbitzua, IoTrena

Etxeko gailu adimentsuen unean uneko jarraipena Aseguratuaren eskura jartzen duen zerbitzua. Haiek behar bezala 
ibiltzeko beharrezko konfigurazioak egingo dira eta segurtasuneko arau pertsonalizatuak aplikatuko dira, gailu 
horiek hackerretatik babesteko.

Pasahitz Seguruak Balioztatzeko Zerbitzua

Aseguratuaren eskura pasahitzen segurtasuna balioztatzeko tresna jartzen duen zerbitzua, sekurizazio parametro 
batzuetan oinarrituta. Harekin, erabiltzaileak gauza garrantzitsuentzat erabiltzen duen pasahitza segurua den ala ez 
den egiaztatu ahal izango du.

Zerbitzu maila

Zerbitzuak emateko:
• Ziurtagiri elektronikoa adin txikikoen Indarkeria Digitalaren aurrean:

 – Ordutegia 09:00etatik 24:00ak arte da, lanegunetan. Larunbata, igande eta nazio mailako jaiegunak, 
10:00etatik 20:00ak arte.

• Gainerako zerbitzuak: 

 – Urrutiko zerbitzuetarako ordutegia 00:00etatik 24:00ak arte, urteko 365 egunetan.

 – Etxerako zerbitzuen ordutegia 9:00etatik 14:00ak arte da, eta 16:00etatik 19:00ak arte, bezeroaren 
helbideari dagokion lanegunetan.

Edozein zerbitzu edo informazioa eskatzeko telefonoa (91 836 20 90) edo web gunean sartuz  
(http://bbva.seguros.soportedigital.es/pc/)
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II. eranskina - “Mainatsu”  
Etxeko Mantentze Zerbitzua
Estaldura honek etxerako laguntza profesionala ematen du, etxean instalazio, mantentze eta egokitzapen lan 
batzuk egin ditzan.

Zerbitzua astelehenetik ostiralera emango da, 9etatik 19ak arte (jaiegunetan ezik). Esku-hartzea BBVA SEGUROS 
eta Aseguratuaren arteko adostasunez hitzartuko da. Bidaia eta 6 lanesku ordu sartzen dira, urteko aseguru 
bakoitzeko 3 esku-hartze gehienez, eta ordu 1 esku-hartze bakoitzeko gutxienez. Lehenengo esku-hartzetik 
aurrera, denbora 30 minuturo zenbatuko da. Ez dira materialak hemen sartuko.

Horretarako, “Mainatsu teknologikoa”-ri lotutako zerbitzuak izaera espezifikoarengatik beste zerbitzuetatik 
bereizita emango dira.

Behin estaldura hori agortuta, bezeroak bere kontura eskatu ahal izango ditu gainerako zerbitzu osagarriak, nahi 
bezala, eta tarifa bereziak eskainiko zaizkie.

Profesionalek egindako lan guztiek, “Etxeko Mainatsu Laguntza Zerbitzua”-ren barruan, 6 hilabeteko bermea dute.

Edozein zerbitzu edo informazio eskatzeko telefonoa: 91 836 20 90 ,  
eguneko 24h-etan, asteko 7 egunetan, urteko 365 egunetan.

Barne hartzen dituen lanak

Elektrizitatea
• Entxufeak edo etengailuak (apaingarriak barne), bonbillak, neoi-hodiak, fluoreszenteak eta pitzarazgailuak 

aldatzea (kokapena aldatu gabe).

• Argi-puntuak dauden lekuetan lanparak edo aplikeak jarri edo ordezkatzea.

• Argi-puntu berriak, korronte-hartuneak, telefonoa edo telebistarako hartuneak sortzea, azaleko instalazio bidez.

• Kanaletak jartzea kableak ezkutatzeko.

Iturgintza
• Iturriak ordezkatzea edo berriak jartzea ur-hartunea dagoenean, eta solte dauden iturriak doitzea.

• Buxadura txikiak libratzea, eskuz edo produktu bereziak erabiliz, likidoak edo eskuzko libratzaileak baliatuz.

• Ur-tangaren mekanismoa aldatzea.

• Dutxa euskarria eta konexioa jartzea (iturgintza-lanik gabe).

• Elektrizitatea aldatu gabe termo-fluidoak jartzea.

• Bainuontzian, konketan edo harraskan hondatutako junturak silikonaz zigilatzea.

• Erradiadoreak purgatzea.

• Komuneko elementuen ainguratzea doitzea (konketa, komuna, bidea).

Arotzeria
• Kit altzariak muntatzea eta apalak jartzea.

• Heldulekuak, eskulekuak, tiraderak eta sarrailak eta barruko ateetan malgukiak eta kisketak jartzea.

• Bandak aldatzea sukaldeko eta komuneko ateetan eta zurezko osagaietan.

• Paretako izkinetan babesleak jartzea eta 2 zoru desberdinen arteko junturak estaltzea.

• Koadroak, ispiluak edo irudi apaingarriak esekitea edo jartzea.

• Bainugelako eta sukaldeko osagaiak jartzea.

• Zurezko aulkiak, mahaiak eta oheak kolatzea.
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Beste batzuk
• Kortinak, errezelak, estoreak, esekilekuak, pertxeroak eta armairuetako barrak jartzea.

• Leihoen isolamendua (orrian burleta jartzea eta beharrezkoa balitz, silikonaz beira finkatzea, baino ez du jasotzen).

• Mekanismo elektrikorik ez duten pertsiana bilgarrien matxurak konpontzea.

• Alikatatu gabeko hormako zulo txikiak tapatzea, zulagailuarekin egindakoak (koadroak, osagarriak, etab. esekitzeko).

• Altzariak eta etxeko tresna elektrikoak lekuz aldatzea. 

Mainatsu teknologikoa
Barruko instalazio teknologikoen konponketa:

• TB eta TD antenak.

• Antena Parabolikoak.

• Atezain automatikoak.

• Bideo atezainak.

• Soinua.

• CCTV.

• TBn, Smat TVen, bideo-grabagailuen, TDTen, Sateliteen sinkronizazioa eta doikuntza.

• Osagarrien instalazioa: TB, TDT, DVD, Soinua edo osagarriak.

• TB, atezainen telefonotxoak, elkarri konektatzeko hartuneak ordezkatu edo konpontzea.

• Elementuak hormara finkatzea.

• Seinalea bigarren TBei helaraztea. (DVD, Digital+, VCR,…).

• Modulagailuen, anplifikagailuen eta seinaleen berrigorleen doikuntza etxebizitzetan.

• Aholkularitza Teknikoa eta Teknologikoa Irudian, Soinuan eta Satelitean.

Etxetresna elektrikoak
Ikuzgailuen, ontzi-garbigailuen eta ke-erauzgailuen iragazkiak garbitzea.

Aire girotua
• Aire girotua sistema aztertzea.

• Iragazkiak garbitzea. 

Garbiketa
Alfonbrak biltzea eta garbitzeko entregatzea.

Barne hartzen ez dituen lanak
• Eranskin honetan adierazi ez diren guztiak.

• Aseguratutako etxebizitzan egingo ez direnak.

• Ezbehar baten ondoriozko kalteak, polizak estalitakoa ala ez.

• Lanak egiteko arnesak, aldamioak edo parekoak beharrezkoak direnean.
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III. eranskina - Mantentze-lanak Erabilera 
eta Hondatzeagatik Zerbitzua
Jarraian deskribatzen diren mantentze-lanak egingo dira, nahiz eta polizak estalitako kalteak edo salbuetsiak 
gertatu ez diren:

Operazioa Deskribapena
Joan-etorria  
eta eskulana Material 

Bainuontziak, dutxa-
ontziak edo harraskak

Bainuontzia, dutxa edo harraska 
iragazgaizteko zerrenda jartzea

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Tangak Komuneko tangaren mekanismoaren 
konponketa edo mekanismoa 
ordezkatzea, beharrezkoa ez bada

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Iturriak eta ixteko 
giltzak

Iturriak eta ixteko giltza akastuna 
konpontzea edo hura osorik 
ordezkatzea beharrezkoa denean

Bisita 1 eta bi ordura 
arte. Ordezkatzen bada, 
Aseguratuak ordezkatu 
beharko den elementua 
eduki beharko du

Aseguratuaren kontura, 
ordezkatzen bada

Komuneko 
elementuak

Komuneko elementuen ainguratzea 
doitzea: konketa, komuna, bidea

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Hustubideen edo 
gainezkabideen 
balbulak

Hustubideen edo gainezkabideen 
balbula doitzea edo ordezkatzea

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Ur-hartuneen 
konexioak edo 
etxetresna 
elektrikoen 
hustubideak

Etxetresna elektrikoen ur-
hartuneetako edo hustubideetako 
konexioak konpontzea edo 
ordezkatzea. Konexioa gailuaren 
barruan dutenak izan ezik

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Erradiadoreak Erradiadoreen ihesak konpontzea. 
Burdina urtuko erradiadoreak ez dira 
sartuko, ezta zirkuitua hustutzea ere

Bisita 1 eta bi ordura arte Barne

Hodiak libratzea Hodiak libratzea. Kamioi kubaren 
esku-hartzea kanpo

Bisita 1 eta bi ordura arte Ez dagokio

Sarrailak Sarraila barruan giltza hautsi 
delako edo gaizki dabilelako sarraila 
konpontzea, etxebizitzara, garajera 
edo trastelekura sartzeko ateetan, 
sarbide desberdinak direnean

Bisita 1 eta bi ordura arte Aseguratuaren kontura, 
sarrailaren zilindroa edo 
sarraila osoa aldatzen 
denean

Ateak eta leihoak Pasabideen ateek, armairuko, 
sarbideko (garajea barne) eta lehioek 
gaizki ixten duelako doitzea.

Bisita 1 eta bi ordura arte Aseguratuaren kontura

Pertsianak Pertsianen konponketa. Pertsianak 
biltzeko sistema elektrikoen 
konponketa ez da sartzen

Bisita 1 eta bi ordura arte Aseguratuaren kontura, 
3 lama baino gehiago 
ordezkatzen badira

Estaldura honek BBVA SEGUROSek esleitutako profesionalek konpontzea hartzen du, baina ez du kalte-ordainik 
jasotzen. Aseguratuak aseguruaren urte bakoitzean behin erabili ahal izango du estaldura hau

Kanpo geratzen dira:

• Mantentze gabeziak eragindako kalte zuzenak edo estetikoak.

• Aseguratutako ondasunen egoeraren ondorioz emaitza egokia bermatzen ez dutela eta, elementuren bat 
hautsi beharra dagoenean egindako operazioak.

• Lanak egiteko arnesak, aldamioak edo parekoak beharrezkoak direnean. 
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IV. eranskina - Linea Zuriko  
Matxuraren Konponketa Zerbitzua

I. kapitulua - Definizioak
Istripua: Gertakari bortitza, bat-batekoa, Aseguratuaren gogotik kanpokoa eta aseguratutako ekipoen kanpoko 
jatorrikoa, zeina matxura mekaniko, elektriko edo elektroniko baten kausa den.

Estalitako matxura: Matxura mekanikoa, elektrikoa edo elektronikoa, aseguratutako ekiporen batean, zeinak ekipoa 
ongi funtzionatzea eragozten duen, matxuraren kausa Polizaren estalduretan sartzen denean.

Istripuzko kaltea: Aseguratutako ekipoa hondatzea edo suntsitzea, kanpotik ikusten dena eta Istripu baten ondorioz 
gertatu denean, haren ondorioz behar bezala ibiltzea saihestuz.

Aseguratutako etxebizitza: Baldintza Partikularretan aseguratuaren etxebizitza gisa zehaztutakoa.

Aseguratutako ekipoak: Aseguratutako etxebizitzan erabilitako ikuzgailua, ontzi-garbigailua edo hozkailu/konbia 
dira (kanpo geratuko dira hozkailu independenteak, eta Side by Side ekipoen edo Amerikarren kasuan, Hozkailua 
bakarrik sartzen da, ez izozkailua).

Estalduraren muga: Aseguruaren urte bakoitzeko Aseguru-etxeak bermatuko dituen konponketa/ordezkapen/
kalte-ordainen osoko gehieneko zenbatekoa estalduraren urteko aldi bakoitzeko 1.000 EUR izango da. Estalduraren 
gehienekoa aseguratutako ekipo guztiekin batera zenbatuko dira.

Gabezia aldia: Aseguratutako ekipoek izandako matxurak estali gabe dauden hasierako aldia da. Gabezia aldia 
poliza Indarrean sartzen den egunetik edo zerbitzu hau barneratzen den egunetik 60 egunekoa izango da.

Baimendutako Zerbitzu Teknikoa: Aseguru-etxeak matxurak ebaluatzeko eta, dagokionean, aseguratutako ekipoak 
konpontzeko baimendutako zerbitzu teknikoa da.

Ezbeharra: Poliza honekin estalita dauden ondorioak eragin dituzten gertakizunak. Ezbehar bera eratuko dute 
kausa beraren ondoriozko matxura guztiak.

Kalte-ordaina: Erosketa-fakturaren %50. Erosketa-fakturarik ez badago, hurrengo zenbatekoak aplikatuko dira:

• Hozkailua    150 EUR.

• Ikuzgailua edo ontzi-garbigailua  110 EUR.

Edozein kasutan ere, ekipoaren antzinatasuna erosketa fakturatik hasita 8 urte baino gehiagokoa bada, 50 euroko 
kalte-ordaina zehazten da (antzinatasuna zenbatzeko ekipoak erosketa-datan erosi direla ulertuko da, dokumentu 
bidez beste zerbait egiaztatu ezean).

II. kapitulua - Kontratuaren xedea
Aseguru-etxeak Eranskin honetan bildutako Aseguratutako Bermeak emateko obligazioa du, estalduraren xedea 
den arriskuko ezbeharra gertatzen bada, Aseguratuaren aseguratu daitekeen interesa estaltzeko, hau da, ekipoak 
behar bezala ibiltzeko egin behar diren konponketak egiteko eta haiek ordezkatu edo haiek kalte-ordaintzeko, 
kontratuaren mugen eta baldintzen barruan.

III. kapitulua.- Ezbeharretan jarraitu beharko den prozedura
Ezbeharra gertatzen denean, Aseguratuak hau egin beharko du:

1. Berehala eten aseguratutako ekipoaren funtzionamendua, guztiz konpondu arte.

2. Aseguru-etxearentzat gordetzea eta zaintzea kaltetutako ekipoak, haien hondarrak eta kaltetutako elementuak 
hark azter ditzan.

3. Aseguru-etxeari Ezbeharraren inguruko gertakari eta ondorioen inguruko informazio guztia ematea. 
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4. Jakin denetik zazpi eguneko epean, Estalitako Matxuretan jatorria zuten bahisarien, berreskuratzeen edo 
ordainak jasotzearen berri ematea Aseguru-etxeari.

Obligazioetako bat ez betetzeak Aseguru-etxea kaltetzeko edo hari iruzur egiteko asmo argia izango balu, hark ez 
du zertan Ezbeharraren ondoriozko prestaziorik eman.

IV. kapitulua.- Aseguratutako bermeak
Aseguru-etxeak Arreta Zerbitzua, Estalitako Matxuren Konponketa edo aseguratutako ekipoen kalte-ordaina bermatuko 
du aseguratutako etxetresna elektrikoaren antzinatasunaren arabera, hurrengo koadroan azaltzen den bezala:

Ezbeharraren unean antzinatasuna urtetan

Ekipoa Zk.*-ra arte Zk.*-tik 8-ra arte 8tik gora

Ikuzgailua edo  
ontzi-garbigailua Arreta Zerbitzua 

Fabrikatzailearen 
Legezko Bermearen 
Aldian zehar

Konponketa edo Ordezkapena edo kalte-ordaina 
= 110 EUR edo erosketa-fakturaren %50

Konponketa edo 
kalte-ordaina =  
50 EURHozkailua / Konbia Konponketa edo Ordezkapena edo kalte-ordaina 

= 150 EUR edo erosketa-fakturaren %50

* “Zk.” fabrikatzaileak emandako legezko bermearen indarreko urte kopurua

Laguntza: Jatorrizko bermeak estalitako edozein matxuran, Aseguratuak Aseguru-etxeari jakinarazi ahal izango dio 
eta hura arduratuko da Aseguratuarekin fabrikatzailearen zerbitzu teknikoekin hitzordua adosteaz, posible denean.

Konponketa: Aseguru-etxea arduratuko da aseguratutako ekipoa konpontzeko gastuez, piezez, eskulanaz, zergak barne, 
eta baita Baimendutako Zerbitzu Teknikoa Aseguratutako Etxebizitzara lanegunetan joan eta etortzeko gastuez ere.

Ordezkatzea/kalte-ordaina: Aseguru-etxeak jatorrizko piezen ordez pieza berriak jarri ahal izango ditu, 
aseguratutako ekipoaren fabrikatzailearenak, ordezkatu denaren funtzionalitate berekoak. Aseguru-etxeak 
aseguratutako ekipoa haren berdina den edo ezaugarri tekniko berak dituen beste batekin ordezkatu ahal izango du 
ezbeharra gertatu ondoren egokia iruditzen bazaio, edo kalte-ordaindu egin ahal izango du aseguratutako ekipoak 
zortzi urteko antzinatasuna duenean. Edozein kasutan ere, ekipoaren antzinatasuna zortzi urtetik gorakoa denean, 
Aseguru-etxeak hura konpontzea edo kalte-ordaintzea aukeratu ahal izango du. Kasu horietan, jatorrizko ekipoa 
Aseguru-etxearena izatera pasako da. 

V. kapitulua - Arriskuaren mugak eta salbuespenak eta 
Aseguratuaren eskubideak mugatzen dituzten baldintzak
1. Aseguru-etxea ez da arduratuko matxurez, hurrengo kasuetan:

• Matxura fabrikatzaileak emandako bermeak estali behar duenean, Aseguru-etxea berme hori kudeatzeko 
orientazioaz bakarrik arduratuko da, posible denean;

• Fabrikatzaileak ezagututako eta onartutako fabrikazio-akatsak edo aseguratutako ekipoaren modeloaren 
serieko okerrak;

• Aseguratutako ekipoan funtzionamendu-akatsik detektatzen ez denean;

• Akatsak edo okerrak estaldura indarrean sartu zenean zeudenen ondoriozkoak direnean;

• Aseguratutako ekipoak ohikoa baino esfortzu handiagoa egin duenean, fabrikatzailearen jarraibideen arabera.

• Aseguratutako ekipoa erabiltzen jarraitzera behartu denean ez-ohikotasunez edo haren arazoa gertatu 
ondoren, behar bezala berreskuratu gabe bere funtzionamendua dagokion behin betiko azterketa eta 
konponketaren bitartez;

• Aseguratuari eta besteei matxura edo kalte baten ondorioz eragindako kalteak, gastuak edo galerak, 
aseguratutako ekipoaren Estalitako Matxurak ez direnak;

• Aseguratutako ekipoaren istripuzko kaltea.
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2. Eranskin honetan emandako bermeen barruan, Aseguratzailea ez da arduratuko hurrengoek eragindako matxurez:

• Gaintentsio elektrikoa, sutea, ekaitza, tximista, leherketa, ionizazioa, erradiazioa edo kutsadura nuklearra;

• Abiadura supersonikoarekin edo sonikoarekin bidaiatzen duten hegazkinek eragindako presio-uhinak.

• Baldintza klimatikoak edo atmosferikoak, uholdeak eta hondoratzeak, esaterako;

• Fabrikatzailearen jarraibideei ez jarraitzea, haien aurkako mantentze-lanak egitea edo aseguratutako ekipoa 
profesional batek instalatu ez badu, fabrikatzaileak hala agindu duenean;

• Beste norbaitek konpontzea edo desmuntatzea:

 – fabrikatzaileak gabezia aldian zehar baimendutako zerbitzu teknikoa edo;

 – Aseguru-etxea kontratu honen estaldura-aldian zehar

• Elektrizitate eta ur hartuneen edo sistemen instalazio, eraldaketa edo mantentze okerra;

• Zerbitzu elektrikoen etetea edo mozketa edonoren akatsaren edo ekintzaren ondorioz;

• Aseguratutako ekipoaren instalazioa eta leku aldaketa, edo Aseguratutako Etxebizitza ez den beste toki 
batean dagoenean gertatutako matxurak;

• Eguzkiak edo hezetasunak eragindako kalteak, oxidazioa eta korrosioa barne;

• Ahokatze-gailuak kentzea eta berriz instalatzea;

• Higadura edo zahartzea.

3. Aseguru-etxea ez da Estalitako Matxuren erantzulea izango Baimendutako Zerbitzu Teknikoak aztertu edo 
konpondu ez badu 1. puntuan zehazten dena betez.

4. Aseguru-etxea ez da arduratuko aseguratutako ekipoaren aldizkako mantentze-lanez. Bereziki, Aseguru-etxea 
ez da arduratuko hurrengo operazioen mantentze-lanez: Gas birkarga eta Hozkailuko iragazkiak.

5. Aseguru-etxea ez da arduratuko aseguratutako ekipoa ezin erabiltzeak eragindako gastuez edo galerez, ezta 
aseguratutako ekipoak konpontzeko piezak edo zatiak falta direlako gainerako kostuez ere. Aseguratutako 
ekipoetan dauden produktuak ez dira inolaz ere estaliko .

6. Aseguru-etxea arduratuko da urradurak, kolpeak edo kalte estetikoak, eta baita aseguratutako ekipoen 
funtzionamendu egokian eraginik ez duen kalte oro konpondu edo kalte-ordaintzeaz, kalte horiek Estalitako 
Matxura bat gertatu delako edo haren ondorioz gertatu diren ala ez kontuan izan gabe.

7. Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako kalteak ez ditu estaliko Aseguru-etxeak, ez-ohiko arrisku 
deritzenak, Ez-ohiko Arriskuen Aseguruaren Erregelamenduan (Otsailaren 20ko 300/2004 Errege Dekretua) 
biltzen denaren arabera, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak kalte-ordaindu beharrekoak ez badira ere.

8. Aseguru honek ez ditu estaliko erabiltzaileak aldatzea aurreikusitako elementu kontsumigarriak (fusibleak, 
bateriak, pilak, bonbilak, abian jartzeko konexioak, iragazkiak, junturak, kableak, lokarriak, tapoiak) eta 
osagarriak (apalak, estalkiak, euskarriak esaterako).

9. Aseguru-etxea ez da arduratuko Aseguratuaren edo haren ezkontidearen, gurasoen, seme-alaben, 
Aseguratuarekin bizi direnen, langileen edo legezko ordezkarien aseguratutako ekipoa erabiltzeko edo 
edukitzeko Aseguratuak baimendutako pertsonak doluz edo erru larriz sortutako ezbeharraz, edo iruzurreko 
ekintza denean edo fede txarrez jarduten denean.

10. Greben edo laneko gatazka kolektiboen ondorioz eragindako kalteak eta galerak, lanekoak edo industriakoak, 
gerra aitortu denean edo aitortu ez denean, iraultza, sedizio, altxamendu, terrorismo edo antzerako 
gertakizunetan, eta agintariek konfiskatzen dituztenean.

11. Aseguratutako ekipoa merkataritza helburuekin edo etxeko erabilera ez den beste batekin erabiltzen edo 
erabiliko bada.

Bezeroen arreta zerbitzuaren ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00ak eta 22:00ak bitartean eta 
larunbatean 9:00ak eta 13:00ak bitartean (nazioko jaiegunak izan ezik), 91 836 20 90 telefonoaren bitartez.
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V. eranskina - Express Zerbitzua
Zerbitzu hau Estaldura Osoa kontratatzen bada barne hartzen da, gainerako modalitateentzat aukeran izango da. 

Arreta epeen konpromisoa beteko ez balitz, zure aseguruaren  
urte honetako prima itzuliko dizugu, hurrengo urterokoan.

Prest gaude behar gaituzunean arreta pertsonalizatua eta goi kalitatekoa emateko.

Zuretzat sortu dugu  zerbitzu berezi eta lehentasunekoa, eta harekin dugu konpromiso osoa.

Dei bakar batekin ZURE BEHARREI ERANTZUTEKO KONPROMISOA HARTZEN DUGU, gertakari jakinarazi eta 
hurrengo epeetan:

• Larrialdietan: 

 – 2 ordutan. 

 – 3 ordutan 20.000 biztanletik beherako udalerrietan.

• Gainerako egoeretan, Lanegunetan, Astelehenetik Ostiralera, 08:00etatik 22:00ak arte: 

 – In 1 Stunde geben wir Ihnen einen Termin für die Visite der Fachkrafts.

 – In 24 Stunden kommt die Fachkraft zu Ihnen, um mit den Reparaturarbeiten zu beginnen.

• Premiazkoak ez diren zerbitzuak ematea ORDUTEGI AREAGOTUAN:

 – 20:00ak arte hasita, eguneko ordu 1 gehienez.

 – Larunbat goizak, 14:00ak arte.

Konpromiso hori ezingo da aplikatu:

• Perituen txostena beharrezkoa egiten duten ezbeharrak.

• Guztiz beharrezkoa denean, katastrofeetan edo Aseguruen Konpentsazioko Partuergoak estalitako gertakarietan.

• Zerbitzu osagarrien prestazioetan (Arreta Informatioko Zerbitzua, “Mainatsu” Etxeco Mantentze 
Zerbitzua, Mantentze-lanak Erabilera eta Hondatzeagatik Zerbitzua, Linea Zuriko Konponketa Zerbitzua 
eta Defentsa Juridikoko Zerbitzua).
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VI. eranskina - Defentsa Juridiko Zerbitzua

I. Zerbitzuaren baldintzak

Definizioak
Defentsa juridiko estalduran sartzen dira:

Bermatutako gastuak edo aseguratutako zenbatekoa: Gastuen konpentsazio obligazioaren gehieneko zenbatekoa 
da, Aseguru-etxeak kasu guztietan eta kontzeptu guztietan. 6.000 eurotan dago zehaztuta.

Litijiozko gutxieneko zenbatekoa: Aseguratzaileak haren azpitik bide judiziala bermatzen ez duen erreklamazioaren 
interes ekonomiko kantitatea da. Hala adierazten den Bermeetarako eta kalteen erreklamaziorako adierazitako 
zenbatekoarengatik zehazten da, eta Aseguratzailearen erreklamazio bide lagunkoia bakarrik erabiliko da 
zenbateko horren azpitik dauden gainerako zenbatekotarako. Gutxieneko zenbatekoa 250 eurotan dago zehaztuta.

Frankizia: Ezbehar bakoitzean, Polizan adostutakoaren arabera, estalitako berme bakoitzerako, Aseguratuaren 
kontura den kantitatea edo kontzeptua. 

Zerbitzu-emailea: Defentsa juridikoko ezbeharren kudeaketa ataleko 1. puntuan azaldutako moduan emango da, 
hau da, polizaren Baldintza Judizialetan eta BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS ez den Erakunde 
juridikoari dago mugatuta.

Zerbitzu emaileak ez daude lotuta bizitza asegurua ez den beste adar bat eskaintzen duen beste erakunde batekin, 
eta kudeaketa horri dagokion defentsa juridikoaz edo aholkularitza juridikoko ezbeharrez arduratzen diren langileek 
aldi berean pareko jarduera batean edo berean jardungo ez dutela bermatuko du.

Aurrekoaz aparte, Aseguratzaileak zerbitzua beste Erakunde baten bitartez eman ahal izango du, baldintza 
berberetan datorren datatik hasita. 

Aseguru-etxea: BBVA SEGUROS, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS.

1. kapitulua. Defentsa juridikoko aseguratuak
Familia unitatea bermatuko da, eta horietatik guztiak izango dira Aseguratu. Hauek osatuko dute:

1. Aseguruaren hartzailea.

2. Ezkontidea edo Hartzailearen etxean beti bizi dena.

3. Hartzailearen etxean harekin bizi diren bien gurasoak.

4. Hartzailearekin batera bizi diren seme-alaba ezkongabeak:

 – adin txikikoak.

 – adin nagusikoak, ordaindutako jarduerarik egiten ez dutenean edota legez ezintasun mailaren bat dutenak.

Ez du galduko Aseguratu baldintza, osasun-arrazoiengatik edo ikasketak direla eta aldi batez Hartzailearen etxetik 
kanpo bizi bada.

2. kapitulua. Defentsa juridikoko aseguruaren helburua eta irismena
Eranskin honetan zehazten diren mugekin, Aseguratuaren interesen babesa bermatzen da bere bizitza pribatu eta 
familiarrean, eta Aseguratzaileak bere gain hartuko ditu hurrengo obligazioak:

1. Zerbitzuak ematea: Aseguratuari aseguruaren estalduraren ondoriozko arreta juridiko judiziala eta estra-
judiziala ematea, eta Aseguratuaren babestutako eskubideen kudeaketa lagunkoiak eta estrajudizialak edo 
haien defentsa. Aseguratzaileak emango du prestazioa.

2. Gastuak ordaintzea: jarraian aipaturiko gastuak ordaintzea ERANSKIN honetan zehaztutako mugekin eta irismenarekin, 
prozedura administratibo, judizial edo arbitral batean parte hartzeagatik Aseguratuak egin ditzaketenean.

1. Bermatutako prozedurak izapidetzearen ondoriozko koste judizialak.

2. Abokatuaren gastuak ordainduko ditu bermatutako prozedura guztietan.

3. Prokuradorearen muga-zerga eskubideak legez dagokion esku-hartzearen prozeduretan.
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4. Auzietarako botereak ematen dituen notarioaren gastuak, beharrezkoak direnean, eta baita Aseguratuaren 
interesen defentsarako aktak, eskakizunak eta gainerako ekintzak ere, aurretik Aseguratzaileari jakinarazita.

5. Aseguratzaileak esleitutako edo baimendutako perituen ordainsariak eta gastuak.

6. Prozesu penaletan, Aseguratuaren behin behineko askatasuna lortzeko beharrezkoak diren fidantzak eratzea, 
eta baita kostu judizialak ordaintzekoak ere, kalte-ordainak, isunak eta maila zibileko fidantzak izan ezik.

Aseguratzaileak aipaturiko gastuak ordainduko ditu, zehaztutako mugen barruan eta baimendu gabeko gastuak 
izan ezik, kasu bakoitzean kontratatutako gehieneko kantitatera arte. 

Jatorri bera duen ezbehar bat baino gehiagoren kasuetan, aldi berean gertatzen direnean, ezbehar bakar gisa 
hartuko dira eta, ondorioz, kasu bakarrerako kontratatutako gehienezko zifra ordainduko da guztiarentzat, 
erreklamatzaile edo erreklamazio kopurua bat edo beste bada ere.

Aseguratzaileak ez ditu ordainduko Aseguratuak zuzenean kontratatutako profesionalek egindako erreklamazio 
kudeaketa lagunkoien ondoriozko gastuak, Aseguratuaren baimenik gabe.

3. kapitulua. Eranskin honek bermatzen ez dituen gastuak
Inoiz ez ditu polizak estaliko:

1. Aseguratuari agintari administratiboek edo judizialek jarritako isunek eragindako gastuak eta haien kalte-
ordaina ordaintzea.

2. Zergak eta bestelako ordainketa fiskalak, dokumentu publikoak edo pribatuak erakunde ofizialei aurkeztearen 
ondoriozkoak.

3. Metatze edo bihurtze judizialen gastuak, bermatutako estalduretan ez datozen materien ingurukoak direnean.

4. Oro har, erantzukizun zibileko babesekoa. 
Izan ere, Aseguruen kontratuei buruzko urriaren 8ko 50/1980 legearen 74. art. betez, Aseguratzaileak bere gain 
hartuko du zuzendaritza juridikoa eremu zibilean, kaltetuaren erreklamazioaren aurrean. Hau da, Aseguratuak 
ezingo du aukeratu abokatua edo prokuradorea erantzukizun zibileko ordainketa Aseguru-etxeari dagokionean. 
Kasu horretan, erakundea gaiaren zuzendaritza juridikoaz arduratuko da, abokatuaren eta prokuradoreen 
gastuekin batera, zeinak Aseguratua defendatuko duten. Horretarako, Aseguratuak “hirugarren” batek 
aurkeztutako erreklamaziotik edo helegitetik defendatzeko beharrezko datu eta dokumentu guztiak eman 
beharko ditu.

5. Erreklamazio arinak eta bidera ezin diren helegiteak. Aseguratuak bere kontura eta kargura egikaritzea 
erabakitzen badu, Aseguratzaileak profesionalen ordainsaria ordainduko du, erantzuleek eskainitako kalte-
ordainak baino gehiagokoak ordainduko dituzte, Aseguratzaileari bideragarritasuna balioztatzeko jakinarazteko 
proba berberekin.

6. Aseguratuari aurretik jakinarazi ez zaizkion esku-hartzeetakoak.

7. Epaiketetara edo bistetara joateko profesionalak, alderdiak, perituak edo lekukoak gaitzearen, bidaien, 
ostatuaren eta dieten gastuak, bere estaldurarentzat beste zerbait adostu ezean.

4. kapitulua. Fidantza penalak
Polizak bermatutako prozedura penaletan, Aseguratzaileak eratuko du Aseguratuaren edo Onuradunaren behin 
behineko askatasuna bermatzeko eskatuko zaion fidantza, zuzenbidez onartutako edozein modutan. Gainera, 
kausa kriminalean eskatuko zaion fidantza jarriko du soilik izaera penaleko kostuak bermatzeko.

Aseguratzaileak ez du fidantza jarriko erantzukizun zibilarengatik hirugarrenei ordaindu beharko zaien isunei edo 
kalte-ordainei erantzuteko.

Fidantza guztien gehieneko zenbatekoa aseguratutako zenbatekoan dator.

5. kapitulua. Defentsa juridikoko ezbeharraren definizioa eta gertakaria
Ezbehartzat hartuko da ezustekoan gertatutako Aseguratuari kalteak eragiten dizkion gertakari edo ekintza oro, edo 
laguntza juridikoa behar duena, poliza indarrean dagoenean gertatua, eta gabezia epea, balego, iraungita.

Urratze penal edo administratiboetan, ezbeharra gertatutzat emango da gertaera zigorgarria gertatu denean edo 
gertatu dela uste denean. 

Kontratuan sartzen ez den erruzko erreklamazioen kasuetan, ezbeharra hura eragin duen gertakaria gertatu 
denean gertatu dela ulertuko da.
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Kontratuei buruzko auzietan, edo aseguratutako etxebizitzari buruzko eskubideetan, ezbeharra Hartzaileak edo 
aurkakoak kontratuko arauak urratzen hasi zen unean gertatu dela ulertuko da.

Zerga eskubideei dagokienez, ezbeharra zerga aitortu den unean edo hura aitortu behar zenean gertatu dela 
ulertuko da.

Kausa beraren ondoriozko ezbeharrak direnean, eta aldi berean gertatu direnean, ezbehar bakartzat hartuko dira.

Kapitel 6. Abwicklung des Schadensfalls mit Rechtsschutzversicherung
a) Kalte eta galeren erreklamazioko ezbeharretan, haien estaldura onartuta, Aseguratzaileak, Aseguratuak 

edozein motatako prozedurari ekin aurretik, haren asmoak eta eskubideak onesten dituen transakzio-akordioa 
lortzeko kudeaketak egingo ditu. 

Aseguratzaileak Aseguratuari jakinaraziko dizkio kudeaketa lagunkoien emaitzak eta arduradunetik edo 
Aseguratzailetik lortutako azken eskaintza. Bide lagunkoiak edo estra-judizialak Aseguratuarentzako emaitza 
ona eskaintzen ez badu, prozedura judizialez, administratiboz edo arbitralez izapidetuko litzateke, interesatuak 
eskatzen badu, arriskutsua ez bada eta gertakariaren ezaugarriek posible egiten badute.

Aseguratzaileak, kasu horietan, Aseguratuari jakinaraziko dio auzian hura ordezkatzeko eta defendatzeko 
profesionalak askatasunez aukeratzeko eskubidea duela, eta baita Aseguratzaileak proposatutakoak esleitzeko 
gaitasuna duela ere.

b) Defentsa ezbeharrak erreklamazio gisa izapidetuko dira, posible eta kontsekuentea denean. Aseguratzailea 
gaituta dago gatazka saiheste, konpondu edo igarotzen uzte aldeko kudeaketa estra-judizialak egiteko.

7. kapitulua. Ezbeharraren izapidetzarekin adostasun ezen konponbidea
Aseguratzaileak auziari ekitea edo helegitea izapidetzea egoki ez dela ebazten duenean, arrakasta lortzeko 
arrazoizko aukerarik ez dagoela uste duelako, Aseguratuari jakinarazi beharko dio.

Ezadostasun kasuan, alderdiek Baldintza honetako 13. artikuluan bildutako arbitrajea erabili ahal izango dute.

Aseguratuak eskubidea izango du, adostutako estalduraren mugen barruan, Aseguratzailearekin edo 
arbitrajearekin ez-adostasunean izapidetutako epaietan eta helegiteetan egindako gastuak ordaintzeko, bere kabuz, 
emaitza hobea lortu badu. 

Ez dira ordainduko Aseguratuak eragindako gastuen ordainketak, ezta epai bidez ezarri ahal izango dizkieten 
aurkakoaren kostak ere, arrazoizko arrakasta aukerarik izan gabe haren aurka joanez gero, Aseguratzaileak 
Aseguratuaren arrazoiekin ados ez dagoelako bideragarritasun edo arbitrajea agerian jarri badu.

8. kapitulua - Interes-gatazkak
Auzi bat tratatzeko moduan interes-gatazka edo ezadostasunik badago, Aseguratzaileak behar bezala jakinarazi 
beharko dio Aseguratuari Abokatua eta Prokuradorea aukeratzeko askatasunari buruzko 9. artikuluko eskubideak 
eta alderdien arteko gatazkak konpontzeari buruzkoa 13. artikulukoak egikaritu ahal izateko duen gaitasuna.

9. kapitulua. Abokatua eta prokuradorea aukeratzea
Aseguratuak eskubidea izango du beharko duen prozesuetan bere izenean jarduteko Prokuradorea eta prozeduretan 
bere interesen defentsa teknikoki zuzenduko duen Abokatua aukeratzeko, baina aukeratutako abokatua ez bada 
bermatutako prestazioaren oinarrizko prozeduran substantziatu behar den alderdi judizialean bizi, Aseguratuak 
ordaindu beharko ditu profesional horrek bere minutan sartuko dituen gastuak eta ordainsariak.

Hura esleitu aurretik Aseguratuak Aseguratzaileari jakinaraziko dio aukeratutako Abokatua eta Prokuradoreak zein 
diren. Aseguratzaileak Arrazoituz aurkeztu ahal izango du esleitutako profesionalaren aurkako errekurtsoa, eta 
oraindik ere ez-adostasuna badago, aurreikusitako lege-arbitrajeari jarraituko zaio. 

Aseguratuak, gainera, Abokatua eta Prokuradorea askatasun osoz aukeratzeko eskubidea izango du kontratuaren 
alderdien artean “interes-gatazkak” daudenean.

Aseguratuak esleitutako Abokatuak eta Prokuradoreak ez dira egongo Aseguratuaren jarraibideen menpe, jarriko 
dituen baliabideen inguruko helegiteen eta ekintza judizialen egoeren inguruko informazioa emateko obligazioaren 
aurka egin gabe, Aseguratzaileak ezbeharraren kontrol ekonomikoari eta haren inguruan informatzeko duen 
eskubideari dagokionez.
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10. kapitulua. Ordainsariak ordaintzea
Aseguratuaren defentsan jardungo duen abokatuaren ordainsaria ordainduko du Aseguratzaileak, Abokatuen 
Elkargoko dagozkien ordainsarien gutxi gorabeherako Irizpideen arabera. Ordainsarien irizpide orientagarriak, 
gutxienekoak direlako, Aseguratzailearen obligazioaren gehieneko muga dira. Arau horien inguruko interpretazioaren 
inguruko ez-adostasunak dagokion Abokatuen Elkargoaren eskumeneko Batzordearen eskutan jarriko dira.

Prokuradorearen eskubideak legez dagokion esku-hartzearen prozeduretan, bere muga-zergaren arabera 
ordainduko dira.

Aseguratuaren eskubideen erreklamazioa bide judizialera, administratibora edo arbitralera eramaten denean, 
hura defendatzeko Aseguratuak esleitutako abokatua Aseguratzailearen Antolaketa Juridikoaren arlotik kanpo 
aukeratzen bada, Aseguratuari itzuliko zaizkio bere abokatuak prozeduran izandako esku-hartzeengatik aurkeztu 
dizkion ordainsariak, Kontratuaren Baldintza Partikularretan Bermatutako Gastu Juridikoen mugen barruan eta 
aurrean adierazitako ordainsarien arau profesionalen arabera. Termino eta muga berberekin, prokuradoreen 
muga-zergak profesional horren ordezkapena prozeduran beharrezkoa denean ordainduko dira. Gastu horiek 
ordaintzeko, Aseguratuak, ordaindu dituen minutak, fakturak eta ordainagiriak egiaztatu beharko ditu.

Hura defendatzeko esleitutako eta aukeratutako abokatua Konpainiak aurkeztutakoen artekoa denean, bere 
ordainsari profesionalak zuzenean ordainduko dizkio Aseguratzaileak profesionalari.

Aseguratuak aukeratuta, abokatu bat baino gehiagok hartzen badu parte, Aseguratzaileak gehienez bat bakarrari dagozkion 
ordainsariak ordainduko dizkio gehienez eta hori guztia ordainsari profesionalen inguruko aurreko arauak beteaz.

Aseguratzaileak ez ditu Aseguratuak eragin ahal izan dituen ordainsariak, eskubideak eta gastuak ordainduko, 
ebazpenean aurkakoaren ordainketa ebazten duenean, azken hori kaudimengabe aitortu ezean.

11. kapitulua - Transakzioak
Aseguratuak izapidetzen ari diren gaiak onartu ahal izango ditu, baina horrek Aseguratuari gastuak edo obligazioak 
sortzen badizkio, Aseguratzailearen baimenarekin izan beharko da. Aseguratzaileak ez ditu transakzioaren gastuak 
bere gain hartuko, Aseguratuak eta Aseguratzaileak beharrezkoa edo komenigarria dela adosten dutenean izan ezik.

12. kapitulua. Lurralde hedapena eta zuzenbide aplikagarria
Kontratatutako estaldurak Espainiako lurraldearen eta Andorrako Printzerrian gertatutako gertaerei aplikatuko 
zaizkie.  Andorra Espainiaren parekoa izango da kontratatutako bermeei dagokienez.

13. kapitulua. Alderdien arteko gatazken konponketa
Aseguratuak eskubidea du arbitrajera eramateko bere eta Aseguratzailearen artean aseguruaren kontratuaren 
inguruan sor daitezkeen aldeak.

Arbitroak ezingo dira izendatu gatazka sortu aurretik.

14. kapitulua - Aseguratutako zenbatekoa
Aseguratutako zenbatekoa 6.000 EUR izango da. 

Aurreko gastuen mugetan, abokatuaren ordainsariei eta gastuei dagokien zatia aseguratutako zenbatekoaren 
%50 izango da gehienez.

Ezbehar berak berme batean baino gehiagotan eragina duenean, ezbeharren prestazioaren multzorako 
bermatutako gastuen gehieneko muga aurretik adierazitako aseguratutako zenbatekoa izango da.

Aseguratuaren Defentsa Juridikoak Fidantza Penalak esleitzea eragiten duenean, Aseguratzailearen 
erantzukizunen multzorako gehieneko muga ezingo da izan aseguratutako zenbateko osoa baino gehiago izan.

Aseguratuak ez badu erabiltzen nahi duen abokatua askatasun osoz aukeratzeko eskubidea, Konpainiak 
Aseguratzaileak proposatutako abokatuaren ekintzaren ondoriozko ordainsariak ordaindu beharko ditu, eta 
zuzenean ordainduko dizkio profesionalari, Aseguratzailearentzako kargurik gabe, eta lehenengo paragrafoan 
zehaztutako muga ez da aplikatuko.
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15. kapitulua. Gabezia epeak
Poliza indarrean jartzen den unetik hasita, ezbeharren bat gertatuz gero, bermatu gabe geratzen den aldia. 

Kontratuei dagozkien bermeetan, gabezia aldia hiru hilabetekoa izango da asegurua indarrean sartu zen unetik hasita. 

Ez da estaldurarik egongo poliza formalizatzeko unean edo gabezia epean zehar auziaren jatorrizko kontratuaren 
alderdietako batek hura baliogabetzen badu, edo amaitzea, baliogabetzea edo aldatzea eskatzen badu.

16. kapitulua. Defentsa juridikoko aseguruak estaltzen ez dituen ezbeharrak
Ez ditu estaliko, inola ere ez, hurrengo gertakizunak:

• Jatorria higiezinaren edo etxebizitzako instalazioen, etxebizitzen edo Hartzailearen edo Polizako gainerako 
Aseguratuen jabetzako higiezinen, usufruktuz, jabetza edo erabilerako proiektuan, eraikuntzan, eraldaketan 
edo eraisketan duten edo haiekin lotuta daudenak. Horien artean sartuko dira eraikuntzako akatsak eta 
okerrak, higiezinarekin batera entregatutako instalazioak eta, ordenantzen arabera, obrak egiteko udalaren 
baimena eta proiektu teknikoa beharrezkoa dutenak.

• Poliza honen Aseguratutako titularren edo gidarien motordun ibilgailuekin eta haien atoiekin lotutakoak, 
trafikoko urratze administrazioen aurrean defendatzeko izan ezik.

• Jarduera profesional, industrial edo merkataritzako bat egitean gertatzen direnak, edo bizitza partikularraren 
eremutik kanpoko beste jardueren ondoriozkoak.

• Poliza honen Aseguratuek euren artean edo haietako batek Aseguratuaren aurka jarri ahal izango dituen 
erreklamazioak.

• Jabetza intelektualeko edo industrialen inguruko auziak, eta baita hirigintza, eremuen banaketa berria edo 
desjabetze arloko prozedura judizialak ere.

• Geratu direnetik bi urte baino gehiago igarota aitortutako aseguratutako ezbeharrak, zerga arlokoak izan ezik, 
zeinak lau urteko epea izango duten.

• Kalte morala edo ez-materiala, aseguruak estalitako ondarearen kaltearen erreklamazio nagusi ekonomiko 
baten menpekoa izan ezik.

• Auzietarako gutxieneko zenbatekoaren azpiko galera ekonomikoen zenbateko erreklamazio judizialak, hau da, 
250 eurotik beherakoak.

• Greben, itxiera patronalaren, laneko gatazka kolektiboen edo enpleguaren erregulazioen ondoriozko edo 
jatorria haietan duten auziak.

• Aseguratuak nahita eragindako gertaerak.

• Idatziz txostenak eta ebazpenak igortzea, eta baita edozein motatako kontratua idaztea edo aldizka eta 
nahitaez aurkezteko inprimaki edo aitorpen ofizialak betetzea ere, bereziki gestoria, aholkularitza kontable eta 
aholkularitza tekniko zerbitzuak.

II. Defentsa Juridikoko bermeen deskribapena

1. Kalteen erreklamazioa 

I - Kalte materialen eta gorputzeko kalteen erreklamazioa
Berme honetan sartzen da Aseguratuaren eskubideen babesa bere bizitza pribatuan zein familian, eta kontratuan 
ez datozen axolagabekeriaz edo doluz identifikatutako hirugarren batek eragindako ondasun higigarrietan 
(gorputzekoak eta materialak) eragindako kalteak erreklamatuko dira. 

Aurretik aipatu diren gorputzeko edo materialeko kalteen ondoriozko ondarearen galeren erreklamazioa ere estalita 
egongo da.

Etxeko abereak ondasun higigarrietan sartuko dira. Aseguratutako zenbatekoa agortu arte erreklamatuko da.

Aseguratua hiltzen bada, erreklamazioa haren senideek, ondorengoek edo onuradunek egin ahal izango dute.
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II - Kalteen erreklamazioa oinezko gisa
Kalteen erreklamazioaren bermea Aseguratuak Oinezko, motorrik gabeko lurreko ibilgailuen Gidari, motordun 
ibilgailu edo erabilera partikularreko ontziko Bidaiari, lurreko garraiobideen Bidaiari edo motorrarekin lotuta ez 
dagoen kirolen baten jarduera profesionaleko Jokalari gisa zirkulazioko istripu baten ondorioz izandako kalteak eta 
galerak izango dira.

Motorrik gabeko Aseguratuaren lurreko ibilgailuetan eragindako kalte materialen erreklamazioari hedatzen zaio, 
polizak hartzen dituenean.

Aseguratua hiltzen bada, erreklamazioa haren senideek, ondorengoek edo onuradunek egin ahal izango dute.

2. Defentsa penal pribatua eta familiarena
Berme honek familia unitatea osatzen duten kideen Defentsa Penala hartzen du zuhurgabekeria, bizitza 
pribatuarekin eta familiarrarekin lotutako trebetasun-falta edo axolagabekeriagatik gertatutako prozesuetan.

Bermea Aseguratuak oinezko, motorrik gabeko lurreko ibilgailuen gidari, motordun ibilgailu edo erabilera 
partikularreko ontziko bidaiari, lurreko garraiobideen bidaiari edo motorrarekin lotuta ez dagoen kirolen baten 
jarduera profesionaleko jokalari gisa zirkulazioko istripu baten ondorioz izandako kalteak eta galerak izango dira. 

3. Ohiko etxebizitzari eta legez kanpoko okupazioari buruzko eskubideak
Berme honen estaldurak Aseguratuaren interesen babesa hartzen du, espainiar lurraldean dagoen Etxebizitzarekin 
lotuta, Hartzailearen ohiko etxebizitza gisa adierazia Baldintza Partikularretan, zeinaren jabea, maizterra edo 
usufruktuarioa den, hurrengo kasuetan:

1. Jabe, maizter edo usufruktuario gisa, hurrengo erreklamazioa bermatzen da:
• Kontratuan sartzen ez diren kalteak, identifikatutako hirugarrenen aseguratutako etxebizitzan eragindakoak.

• Aseguratuaren ondoan bizi direnek estatutuetan finkarako kaltegarriak diren eta debekatuta dauden jarduerak 
egiten dituztenean, edo jarduera gogaikarrien, osasungaitz, arriskutsu edo legez kanpokoen inguruko xedapen 
orokorren aurka doazenean.

• Aseguratutako familiaren etxebizitzan dauden Aseguratuaren ondasun higikorrei hirugarrenek eraginda 
kontratuan sartzen ez diren kalteengatik.

• Aseguratutako etxebizitzako instalazioetako lan txikiak, konponketak, mantentze-lanak edo kontserbaziokoak 
egiteko zerbitzuen kontratuak urratzeagatik, zerbitzu horiek Aseguratuak osorik ordaindu behar dituenean eta 
Aseguratuak ordaindu dituenean.

• Eta Aseguratuaren erantzukizun penalaren defentsa aseguratutako etxebizitzan bizitzeagatik, 
zuhurtziagabekeriak, trebetasun ezak edo axulagabekeriak jarraituta.

2. Jabe edo usufruktuario gisa, hurrengoekin lotuta:
• Pasabideen, argien, distantzien, mugen, mehelinen edo landaketen ondorioz ondoko bizilagunekin gatazkak.

• Bere erantzukizun penalaren defentsa aseguratutako etxebizitzaren kokapenean dagoen eraikinen jabekideen 
Bilkurako kide gisa zuhurtziagabekeriak, trebetasun ezak edo axolagabekeriak jarraituta.

• Bere interesen defentsa eta erreklamazioa Jabeen erkidegoaren aurrean, legez adostutako kuotak ordainduta daudenean.

Hartzaileak Etxebizitzaren Saltzaileari egindako erreklamazioa Salerosketa Kontratua urratzeagatik, urraketa 
bermea indarrean sartzen den dataren ondoren gertatu denean. Ez dira estaliko eraikuntza akatsak edo okerrak, 
ezta entrega-epea ez betetzeak ere. 

3. Maizter gisa, honekin lotuta:
Alokairu kontratuaren ondoriozko gatazkak. Ez dira estaliko ordaindu ezagatik etxe gabetzeen epaiak edo ordaindu 
gabe dauden errenten erreklamazioak. 

4. Etxeak legez kanpo okupatzea
Kontratu bidezko harremanik edo ahaidetasunik (edozein mailakoa) izan ez duten hirugarrenek aseguratutako 
etxebizitza legez kanpo okupatzean sortutako gatazkekin lotutako defentsa. Aseguratzaileak etxebizitzaren jabetza 
berreskuratzeko beharrezkoak diren defentsa-gastuak ordainduko ditu. Ez da bermatuko polizaren hasieran edo 
haren indarraldian dagoen baimendutako prekario egoera. Gabezia aldia hiru hilabetekoa izango da, asegurua 
indarrean sartu zen unetik hasita.
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4. Hornidura kontratuak
Berme honek etxebizitzaren Hornidura Kontratuak ez beretzeagatik erreklamazioa jartzea barne hartzen du, ura, 
gasa, elektrizitatea edo telefonoa, esaterako.

Bermearen eraginkortasunerako, erreklamazioaren zenbatekoa unean indarrean dagoen Gutxieneko Soldata 
Interprofesionalaren laurdenetik gorakoa izango da.

5. Administrazioaren urraketa defentsa
Berme horretan sartzen dira Aseguratuari Administrazioak jarritako administrazioaren prozedura zigortzaileetan 
edo partikular gisa jarriko diotenetan, ustezko arau-hauste administratiboetan.

Bermea modu pertsonalean administrazioak jarri ahal izango dizkion zigor administratiboetan edo polizak hartzen 
dituen motorrik gabeko lurreko ibilgailuen inguruan jarritako administrazioko zigorretan hedatu ahal izango da, 
jabeak gidatzen duenean edo ez, trafiko arauak eta motordun ibilgailuen zirkulazioko arauak urratzeagatik. 

Aseguratzailearen prestazioa bide administratiboan jarriko diren helegiteak eta deskarguak idaztean datza. 

Ez da bermatuko administrazioaren aurkako epaietako defentsa.

Edozein kasutan ere, Aseguratuari dagokio ezarri ahal izango zaion isun ekonomikoa ordaintzea.

6. Laneko defentsa
Berme honek Aseguratuaren defentsa hartzen du kontratuko arauak ez betetzeagatik Aseguratuak laneko 
banakako gatazketan Aseguratuaren lan-eskubideen erreklamazioan, zeinak nahitaez substantziatu behar diren 
Laneko Kontziliazio Erakundeetan eta Jurisdikzio Sozialekoetan, harentzat lan egiten duen Enpresari pribatuaren 
aurkakoetan edo Erakunde publikoen aurkakoetan. 

Lan Jurisdikzioan eskumena ez badu, Funtzionario publikoen eskubideak espediente administratiboaren 
jarraibideetara eta Administrazioko Agintaritzak bide administratiboan ebatzi beharko dituen ondorengo helegiteen 
izapidetzara mugatuko da.

Hau sartzen da bermean:
Erantzukizun penalaren defentsa zuhurtziagabekeriak, trebetasun ezak edo axolagabekeriak eragindakoagatik 
Aseguratuaren aurkako prozesuetan eta soldatako langileak egiteagatik.

Aseguratuari eragin diezazkiekeen hirugarren erantzulearekiko, identifikagarria, gorputzeko kalteen erreklamazioa 
soldatako lanetan zuhurtziagabekeriaz edo doluz izan denean.

Gizarte Segurantzako Institutuarekin, Montepioekin eta Aurreikuspen Sozialeko Mutualitateekin lotutako auzietan 
laguntza sozialen erreklamazioa, eta baita Gizarte Segurantzaren Nazioko Institutuarekin izan ditzaketen erretiro-, 
alarguntasun- edo ezintasun-eskubideen ondoriozko auzien erreklamazioetan ere. Eragina izan dezan, laguntza 
sozialaren edo Aseguratuaren eskubideei dagozkienei ukatzen dieten administrazioaren aurretiko ebazpena beharko da. 

Aseguratuaren interesak Etxeko Zerbitzuaren inguruan Jurisdikzio Sozialaren aurrean defendatzea, laguntzailea 
Gizarte Segurantzaren Erregimenean alta emanda badago. Ez da hemen sartuko soldata ez ordaintzeagatik 
jarritako erreklamazioen aurkako defentsa.

7. Zerbitzuen kontratuak
Berme honek Aseguratuaren bizitza pribatuari eta familiarrari eragiten dioten, eta Aseguratua kontsumitzaile edo 
erabiltzaile gisa titular edota azken hartzaile duten Zerbitzuen Alokairuen hurrengo Kontratuak betetzen ez direla 
eta erreklamazioa jartzea:

• Profesional titulatuen zerbitzuak, legez araututako jarduerekin.

• Zerbitzu medikuak eta ospitalekoak.

• Bidaia, turismo eta ostalaritza zerbitzuak.

• Legez araututako irakaskuntza zerbitzuak eta eskola garraioa.

• Garbiketa zerbitzuak, ikuztegia eta tindategia.

• Mudantza zerbitzua.

• Etxetresna elektrikoen konponketa zerbitzu teknikoak, fabrikatzaileak berariaz baimenduak..

Berme honek ez ditu estaliko horniduren kontratuak, ura, gasa, elektrizitatea edo telefonoa, esaterako.
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8. Ondasun higigarrien kontratuak
Berme honek Aseguratuaren interesak erreklamatzea hartzen du etxebizitzako altzarien Salerosketa kontratuetan, 
Gordailuetan, Trukatzeetan, Pignorazioan eta parekoetan gertatutako auzietan.

Ondasun higigarritzat apaingarri eta altzariak (antzinakoak salbu), etxetresna elektrikoak, objektu pertsonalak eta 
elikagaiak bakarrik hartuko ditu, gai horiek Aseguratuarenak direnean eta hark modu pertsonalean erabiltzeko. 
Etxeko abereak ondasun higigarrietan sartuko dira.

Estalduratik at geratuko dira antzinako objektuak, bilduma filatelikoak edo numismatikoak, eta unitateko 3.000 
eurotik gorako balioa duten bitxiak edo artelanak.

9. Zuzenbide fiskala
Berme honek Aseguratuaren interesen defentsa hartzen du Pertsona Fisikoen gaineko Errentaren eta Ondarearen 
Zergen aitorpenekin zuzenean lotuta dauden erreklamazioetan, zeina bide administratiboan Tributu Agentziaren 
edo Administrazio eskumenaren ebazpenen eta errekerimenduen aurrean erantzuteko dagozkion alegazioak eta 
helegiteak jartzean datzan. 

Ez dira bermatuko zerga horien aitorpenak prestatzea, kalkulatzea edo betetzea.

Ez da bermatuko administrazioaren aurkako epaietako defentsa.

10. Telefonozko arreta juridikoa eta dokumentuen kudeaketa 

I. Telefonozko kontsulta juridikoa
91 836 20 90 Astelehenetik Ostiralera 9:00etatik 18:00ak arte erabili ahal izango da, eta ez zaie erantzungo 
asteburuetan edo nazioko jaiegunetan egingo diren deiei.

Berme horren bitartez, Aseguratzaileak “Aholkularitza Juridiko Telefonikoa” emango dio Aseguratuari, Arreta 
Juridikoko Zentroko abokatuen zerbitzuaren bitartez, bizitza pribatuaren eta familiarraren, kontsumitzaile edo 
erabiltzaile gisa, edozein lege-arazoren inguruko zalantzak argitzeko, zeinak bere eskubideak ezagutzeko edo 
hobeto defendatzeko orientazioa edo kontsulta juridikoa beharko dituzten. 

Ahoz emango da erantzuna, idatzizko ebazpenik gabe. Galderari unean bertan emango zaio arreta, eta kasua 
aztertu beharra dagoenean, 24 orduko epea izango da erantzuna emateko.

Aseguratuaren prestazioa jaso ahal izateko, telefonoz jarriko da harremanetan, 91 836 20 90 zenbakian, “Arreta 
Juridikoko Zentroa” delakoarekin, eta Abokatu baten zerbitzuak eskainiko dira hurrengo gaiekin lotutako galderen 
inguruan aholkatzeko: lana, fiskaltasuna, automobila, eskubideen defentsa eta erreklamazioa, etxebizitza (jabetza, 
alokairua).

II. Dokumentuen kudeaketa
Egindako kontsulta juridikotik, Abokatuak dokumentuak edo gutunak berriskusi behar baditu, Aseguratuari 
eskatuko dio postaz/posta elektronikoz edo faxez bidaltzea beharrezkoa den dokumentazioa. Aztertuta eta 
berrikusita, baliabide beretik itzuliko zaio Aseguratuari abokatuak egoki hartzen dituen aldaketekin, eta haren ohar 
juridikoak idatziz jasota.

Arlo pribatuan eta familiarrean kontsulta juridikoarekin lotutako dokumentuen kudeaketak hurrengo motetako 
dokumentuak bakarrik hartzen ditu:

• Enpresa pribatuei eta partikularrei “erreklamazio gutunen” eredua idaztea.

• Enpresa pribatuei eta partikularrei zuzendutako ordainketak eta obligazioak salbuesteko idatziak idaztea.

• Dokumentu pribatuak berrikustea.

• Kontratuko baldintzak berrikustea.

Abokatuek dokumentuak egiaztatuko dituzte eta haiek Aseguratuaren eskubideetarako modu egokienean idazten 
lagunduko dute, hurrengo erreklamazioetan eta erreklamazioaren bide lagunkoiari dagozkionetan bakarrik: 

• Kontraktu pribatuak ez betetzeagatik, industrialariari, saltzaileari edo profesionalari bete ditzatela eskatuz. 

• Ekipajeak galtzeagatik edo garraiolariaren arrazoitu gabeko atzerapenengatik.

• Fabrikatzailearen edo saltzailearen aurrean, produktu akastunengatik.
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• Etxean erabiltzeko ondasunak erostean bermearen epea ez betetzeagatik (ikuzgailua, telebista, ontzi-garbigailua, 
ikus-entzunezko goi-fidelitateko gailuak, etab.).

• Hornidura Konpainiek (ura, argia, gasa eta telefonoa) gaizki kobratzeagatik.

• Maizterrari edo etxebizitzako jabeari alokairuaren errenta igoerak jakinarazteko edo haien aurka azaltzeko.

• Maizterrak errenta ez ordaintzeagatik.

• Alokairu-kontratua luzatzea.

• Jabeen Erkidegoko Presidenteari Jabeen Batzarrean aztertzeko gaiak eskatzeko.

• Legearen arabera dagokionean, fitxategi informatikoetan datu pertsonalak atzitzea, zuzentzea edota 
baliogabetzea eskatzea.

Dokumentuen kudeaketak ez du hartuko: 

• Aseguratuaren konturako dokumentua sinatzea, izapidetzea, bidaltzea edo aurkeztea.

• Edozein motatako inprimaki ofizialak, Erakunde ofizialen edo judizialen eskabideak, zergen auto-aitorpenak 
edo legezko obligazioak betetzea.

• Kontsulta juridikoari aurkeztutako gaiaren inguruko txostenak edo idatzizko ebazpenak igortzea.

• Aseguratua defendatzea edo ordezkatzea prozedura judizialetan, arbitraletan edo administratiboetan.

• Zerga gaiak edo gizarte segurantzakoak.

Eragin juridikoa duten poliza honen ondoriozko aplikazioetarako bakarrik izango da bermea, eta Aseguratuaren 
bizitza pribatuari eta familiarrari eragiten dieten eremu pribatukoak, zeinak espainiar legearen arabera ebatzi 
beharko diren. 

11. Defentsa administratiboa eta judiziala trafikoko administrazio-urraketen aurrean
Aseguratuari bermatuko zaio Polizaren Hartzailearen ibilgailuen jabetza, erabilera edo zirkulazioko arau-
hausteengatik jarritako salaketen edota isunen aurreko defentsa.

Hartzaileak salaketa edo isun berria ahalik eta bizkorren jakinaraziko dio Arreta Juridiko Zentroari, beti ere, 
errekurritzeko epea bukatu aurreko zazpi lanegun lehenago. Arreta Juridikoko Zentroko abokatu batek Hartzailea 
aholkatuko du errekurtsoaren arrakasta aukeren inguruan eta, aukerak badaude, idatziz bilduko du. 

Ez da hemen sartzen garraioen legeria berezian sartzen den jarduera oro egitearen ondoriozko isunen aurreko defentsa.

Hauxe bermatuko da:

1. Bide administratiboan jarriko diren helegiteen eta alegazioen idatziak idaztea, aurkeztea eta izapidetzea. Arreta 
Juridikoko Zentroko abokatuek emango dute zerbitzu hori.

2. Hartzailea administrazioaren aurkako bidean defendatzea, eztabaidatutako zenbatekoa polizan auziz ezarritako 
gutxienekoa baino handiagoa bada, ezarritako isuna oso larria bada, eta gidatzeko baimenaren puntuak galtzea 
edo ibilgailua mugitu ezin izatea eragiten duenean.

12. Abokatuen bulegoen sarea atzitzea eta post mortem gestoria

a) Defentsa eta erreklamazio lagunkoia
Poliza honen estaldurarik ez dagoenean, Aseguratzaileak Aseguratuaren eskura jarriko du bere interesen defentsa 
edo erreklamazio lagunkoia kontratatzeko aukera polizaren Baldintza Partikularretan zehazten diren enpresetako 
baten bitartez.

Aseguratuak ordaindu beharko du zerbitzu hori. 

Kudeaketak ez ditu barne hartzen administrazio-prozeduraren, prozedura judizialaren edo arbitralaren defentsa eta 
erreklamazioa, ezta egin beharreko perituen txostenak egitearen gastuak ere.
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b) Defentsa eta erreklamazioa prozedura judizialetan, arbitraletan edo administratiboetan
Poliza honen estaldurarik ez dagoenean, Aseguratzaileak Aseguratuaren eskura jarriko du bere interesak 
administrazioko prozedura, prozedura judizial edo arbitral batean enpresen bitartez defendatuko edo aldarrikatuko 
dituen abokatua kontratatzeko aukera. Aseguratuak ordaindu beharko du zerbitzu hori.

Hurrengoaz arduratuko dira enpresak:

• Profesionala bilatu eta konektatzeaz.

• Abokatuak egin beharko duen kudeaketa hori bukatutakoan, Aseguratuari haren ordainsarien aurrekontua 
emateko kudeaketaz.

Aseguratuak ordaindu beharko ditu sortuko diren gastu judizial guztiak, abokatuaren edota prokuradorearen 
ordainsariak eta gastuak, perituen txostenak, fidantzak, tasak eta kostu judizialak barne.

c) Post mortem gestoria
Zerbitzu-emaileak Aseguratuaren eskura jarriko du Aseguratua hilko balitz hurrengo dokumentuak bide 
administratiboan izapidetzeko gestoria bateko zerbitzuak kontratatzeko aukera. Aseguratuak ordaindu  
beharko du zerbitzu hori.

1. Aseguratuaren ingurukoak
• Jaiotza-agiria lortzea, laburpena eta literala.

• Azken nahien ekintzen erregistroko ziurtagiria eskuratzea eta, dagokionean, Aseguratuaren azken testamentua 
edo ondorengoen Ab Intestato aitorpena.

• Baja izapidetza familia liburuan.

• G.S.N.I.-ren txartelean titularren baja izapidetzea.

• Heriotza-agiria lortzea, laburpena eta literala.

2. Onuradunari dagozkionak
• Onuradunaren IFZren kopia lortzea eta baita haren etxebizitzaren helbidea ere.

• Ezkontza-agiria lortzea, laburpena eta literala.

• Elkarbizitza-ziurtagiria lortzea.

• G.S.N.I.-ren heriotzako sorospena lortzea.

• G.S.N.I-ren txartelean alta izapidetu eta lortzea ezkontideentzat eta onuradunentzat..

• Alarguntasun eta zurztasun pentsioa izapidetzea.

• Bizi-agiria lortzea.

• Auzirik gabeko oinordekotza izapidetzan aholkatzea.

• Ordainketa-gutuna izapidetzea, likidazio partzialaren kuantifikazioa eta kudeaketa, dagokionean, Oinordetzen 
eta Dohaintzen gaineko zerga, aseguratutako heriotzaren kapitalaren ingurukoa, polizak kapital hori 
aurreikusten duenean Aseguratuaren heriotzarengatik, zeinak Onuradunak likidatu beharko duen.

Kasu guztietan, Aseguratuak bere izenean Erakunde Publikoen aurrean kudeatzeko beharrezkoak izango diren 
datuak, baimenak eta dokumentazioa eman beharko ditu, eta kudeaketa horien emaitza, onuradunek bete 
beharreko baldintzak betetzen badituzte eta beharrezko dokumentazio guztia ematen badute.

Zerbitzua eskatu duen Onuradunak edo familiak ordaindu beharko ditu zerbitzu horiei dagozkien gastuak.

13. Merkataritza elektronikoarekin eta Internetekin lotutako gatazketan erreklamazioak jartzea
Aseguratuaren defentsa bermatuko da Aseguratuaren eskubideen erreklamazioan (lagunkoia edo administrazio-
prozeduraren, prozedura judizialaren edo arbitrala), hurrengo gatazken ondoriozkoak direnean:

• Datu pertsonalak Internet bidez oker erabiltzeagatik, jazarpenengatik, mehatxuengatik edo kalumniengatik.

• Interneten nortasuna ordezteagatik.

• Internet bidez hitzartutako produktuen edo zerbitzuen salerosketa kontratuak ez betetzeagatik.

• Internet bidez egindako iruzur informatikoak, hau da, irabazteko asmoarekin eta manipulazio informatikoa 
baliatuz, ondarearen baimenik gabeko transferentzia lortzeko delituengatik, esaterako: (PHISHING).
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