
 

Bidaiako Asistentzia-Asegurua 
Aseguru-produktuari buruzko informazio-dokumentua 

BBVA SEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 
helbide soziala Espainian duena (klabea: DGSFP C-0502)  
Produktua: Miniseguro Asistencia en Viaje BBVA 
 Produktuaren kontratu aurreko eta kontratuzko informazio osoa beste dokumentu batzuetan ematen da. 

Zertan datzate mota honetako aseguruek? 
Nahigabeko gertakari baten ondorioak bermatzen dizkizun asegurua da, zure ohiko etxetik kanpora egindako bidai batean gerta daitezkeenak, Espainian,  
estalitako denbora-tartearen barruan, beti ere gertakari hori aseguru-kontratuak estaltzen badu. 

Aseguratutako zenbatekoa zure kontratuko Baldintza Orokorretan ageri dena izango da. 

 

Zer aseguratzen da? 
 Gastu medikoak 

Aseguru-etxeak Baldintza Orokorretan zehaztutako 
kapitala bermatzen dizu, Medikuen ordainsari, 
sendagile batek errezetatutako botika, ospitaleratze-
gastu eta medikuek agindutako anbulantzia-
gastuengatik, atzerrian egiten duzun bidai batean 
ustekabeko istripu bat edo berez datorkizun 
gaixotasun bat pairatzen baduzu (mediku batek edo 
odontologo batek diagnostikatua eta asistentzia 
medikoa eskatzen duena), aseguru-kontratuak 
estaltzen dituena. 

 Gaixoen eta zaurituen garraioa 
Aseguratzaileak zure osasun-garraioa bermatzen du, zure 
ohiko etxebizitzatik gertuago dagoen eta ekipamendu 
hobea duen edo espezializatuta dagoen ospitale batera, 
Espainian, egiten ari zaren bidaian zehar ustekabeko 
istripu bat edo berez datorkizun gaixotasun bat pairatzen 
baduzu, kontratuak estalita badaude eta bidaiarekin 
jarraitzea galarazten badute. Larritasunaren arabera, 
garraioa osasun-hegazkin berezi baten bitartez egingo 
da, lehen klaseko trenean, osasun-helikopteroan, 
anbulantzian edota linea arrunteko hegazkinean. 

  
 

 Hilotzaren garraioa 
Aseguru-kontratuak estaltzen duen bidai batean hiltzen bazara, 
aseguratzaileak zure hilotza garraiatzeko ardura hartu eta 
gauzatuko du, zure ehorzketaren tokiraino, Espainian, zure 
helbidea dagoen herrian, baita baltsamatze-gastuak, 
derrigorrezko gutxieneko hilkutxa eta administrazio-izapideak 
ere. 

 Ekipajea galtzea, kalteak eta lapurreta 
Bidaian zehar fakturatu duzun ekipajea galtzen bada edo kalte 
larria pairatzen badu, garraioa egiten duen enpresaren erruz, edo 
lapurtu egiten badizute, aseguratzaileak Baldintza Orokorretan 
zehaztutako kapitalaren muga ordainduko dizu. 

 Bidaia berandutzea 
Aseguratzaileak benetako gastuak eta beharrezkoak direnak 
ordainduko dizkizu, berandutzea gertatu den tokian, garraiobide 
publikoetan, ezarritako ordutegien mende badaude, atzerapena 4 
ordu baino handiagoa bada, bidaiaren hasieran. 
 

     

 

Zer ez dago aseguratuta? 

Hona, laburbilduta, salbuespen nagusiak; Informazio 
Orrian eta Baldintza Orokorretan osorik eskura dauzkazu. 

BERME GUZTIETAN 

 Aurrez konpainiari jakinarazi ez zaizkion prestazioak 
eta beharrezkoa den baimena jaso ez dutenak. 

 Bazter geratzen dira, edonola ere, kontratatutako 
lurralde-eremuan agertuagatik, bidaiak dirauen 
artean gerra-, matxinada-egoeran edo guda-
gatazketan dauden herrialdeak, edozein mota edo 
izaerakoak izanik ere, baita aldarrikapen ofizialik egon 
ez bada ere. Kasu horretan, BBVA Seguros-ek 
estalitako gastuak eta behar bezala justifikatuak 
ordainduko ditu, egiaztatzen duen faktura 
originalaren bitartez. 

 Pertsonak mendian, labarretan edo desertuetan 
erreskatatzea. 

  

 

 90 egun baino gehiagoko bidaiak. 

 Buruko gaixotasunak, prebentzio-izaera duten azterketa 
medikoak (txekeoak), zainketa termalak, kirurgia estetikoa, 
Hartutako Immunoeskasiaren Sindromea eta bidaiaren helburua 
tratamendu medikoa edo kirurgia-ebakuntza jasotzea bada, 
sendakuntza alternatiboko tratamenduak (homeopatiak, 
naturistak, etab.), fisioterapia-tratamenduetako gastuak edota 
errehabilitaziokoak, eta baita horien parekoak ere. 

 Abenturako kirolak, esaterako rafting-a, puenting-a, hidrospeed-
a, labarrak jaistea eta antzekoak. Kasu horietan, BBVA Seguros 
Asegurudunak osasun-zentro batean tratamendua jasotzen ari 
denetik sorrarazten dituen gastuez arduratuko da bakarrik. 

 Overbooking-a. 

 Asegurudunak apustu, desafio edo borrokatan parte hartzea. 
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Ba al dago Estaldurari dagokion 
murrizketarik? 
Hona, laburbilduta, murrizketa nagusiak; Informazio 
Orrian eta Baldintza Orokorretan osorik eskura dauzkazu. 

 Bermeak amaitu egingo dira bidaia amaitzen denean 
eta zure ohiko etxebizitzara heltzen zarenean, edo 
konpainiak etxeraino edo gertueneko ospitaleraino 
aberriratu zaituenean. 

 Ekipajearen galera, kalte eta lapurretaren bermean, ez 
dago ebasketa estalita (indarkeriarik gabeko 
lapurreta), galera hutsa, dirua, bitxiak, dokumentuak, 
ekipaje edo fardel pertsonalak lapurtzea, ibilgailuan 
edo kanpin-dendan baldin badaude. 

 Bidaia berandutzeagatiko kalte-ordainaren muga 200 
eurokoa da eta bazter geratzen dira erregularrak ez 
diren hegaldietako atzerapenak. 

  

 

 Gastu medikoak bermatuta dauzkazu, 6.000 euroko gehieneko 
mugara arte, Europan (Espainian salbu), eta 8.000 euroko 
gehieneko muga munduko gainerako herrialdeetan (gehieneko 
mugak ezin dira batu).  Emandako osasun-zerbitzu bakoitzean, 
zure kargu 50 euroko kargua joango da. 

 Unean bertan eta aseguratzailearen osasun-zerbitzuak ezartzen 
dituen baldintzetan garraiatua izateari uko egiten badiozu, 
automatikoki berme guztiak bertan behera geratuko dira, baita 
hartu duzun erabaki horri dagozkion gastu guztiak ere. 

 Asistentzia zure etxetik 35 km-ko distantziatik aurrera baliagarria 
izango da (15 km Balear eta Kanariar uharteetan). 

 Ekipajearen galera, kalte edo lapurretarengatiko kalte-ordaina 60 
euro artekoa da fardel bakoitzeko, 600 euroko gehienekoaz; ez da 
fardelaren oarterik edo osagarririk ordainduko. 

     

 

Non nago estalita? 
 Osasun-gastuak nundu osoan, Lurralde Nazionalean ezik. 

 Gainerako estaldurak mundu osoan, gaixoen eta zaurituen osasun-garraioa ezik, osasun-hegazkin berezian egina, Europan eta 
Mediterraneo ertzeko herrialdeetan bakarrik aplikagarri da-eta. 

     

 

Zeintzuk dira nire betebeharrak? 
– Aseguruaren prezioa ordaintzea. 

– Aseguru-kontratuan ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatzea. 

– Inolako istripurik gertatuz gero, BBVA Seguros-i jakinarazi beharko zaio, 7 eguneko epean, Baldintza Orokorretan ageri diren 
telefono-zenbakietara deituz, gertaera Espainian edo atzerrian gertatuz gero, edo espedientearen gorabeheraren 
jakinarazpenaren berri uzteko modua ematen duen beste bitartekoren bat erabiliz.  

– BBVA Seguros-i zure datu pertsonalen aldaketen berri ematea. 
     

 

Noiz eta nola egin behar ditut ordainketak? 
• Aseguruaren ordainagiria zuk adierazten diguzun bankuko kontuan helbideratuko dugu.  

• Ordainketa-aukera hauen artean hautatu ahal izango duzu: hiru hilean behin, sei hilean behin edo urtean behin.  
     

 

Noiz hasi eta amaitzen da estaldura?  
Kontratuak urtebeteko iraupena du, Baldintza Berezietan adierazitako hasierako datatik indarrean sartuko da, amaierako datara arte. 
Ondoren urtero berritzen joango da, automatikoki. 

     

 

Nola amai dezaket kontratua? 
BBVA Bidaia-asistentziako Mini-aseguruaren kontratua urtekoa da, hiru hilean, sei hilean edo urtean behin ordainduagatik. Kontratua 
ez berritzea eskatzeko, amaierako data baino hilabete lehenago jakinarazi beharko diguzu, zure NANaren edo zure nortasuna 
egiaztatzen duen beste dokumentu baten kopia erantsita , eta BBVA Seguros-era bidali, polizaren Baldintza Orokorretan ageri den 
helbide sozialera, Azul kalea 4 - 28050 Madril, edo BBVA Taldeko edozein bulegora joanez, edo helbide elektronikora 
(seguros@bbvaseguros.es ). 

 


