
 

Autoen Asegurua 
Aseguru-produktuari buruzko informazio-dokumentua 
BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y DE REASEGUROS, helbide soziala Espainian duena (klabea: DGSFP C0502) eta  
LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. helbide soziala Espainian duena (klabea: DGSFP C-0467) 

Produktua: Seguro Moto BBVA  

Produktuaren kontratu aurreko eta kontratuzko dokumentazioa beste dokumentu batzuetan ematen da. 

Zertan datza mota honetako aseguruak? 
Autoen jabeei eta gidariei zuzendutako aseguru bat da, zeinaren xedea, istripuren baten bat gertatzen bada, hirugarrenei eragindako kalteen eta 
galeren kalte-ordaintze obligazioa estaltzea eta aseguratutakoaren ibilgailuak zein gidariak edo autoan doazenek izandako kalteak edo minak 
estaltzea den. 

 

Zer aseguratzen da? 
Nahitaezko erantzukizun zibila: 

 Pertsonei eragindako kalteen muga, 70 milioi euro 
istripu bakoitzeko, edozein biktima kopururako. 

 Ondasunei eragindako kalteen muga, 15 milioi euro 
istripu bakoitzeko. 

AUKERAKO BERMEAK 

• Borondatezko erantzukizun zibila (muga: 50 milioi istripu 
bakoitzeko). 

• Karguaren erantzukizun zibila (muga: 100.000 milioi 
istripu bakoitzeko). 

• Oinezko edo txirrindulari gisa erantzukizun zibila (muga: 
60.000 euro istripu bakoitzeko). 

• Defentsa penala: babes juridikoa eskaintzen du (muga: 
600 euro abokatua eta prokuradorea aukeratzeko). 

• Kalteen erreklamazioa:  erreklamazio adiskidetsua edo 
judiziala arduradunari (muga: 600 euro abokatua eta 
prokuradorea aukeratzeko). 

• Isuna: trafiko arau hausteengatik administrazio isunen 
aurreko aholkularitza. 

• Bidaia-asistentzia: ibilgailuari eta jendeari: 

• Okupatzaileen istripuak: heriotzarengatik, ezintasun 
iraunkor eta osasun-laguntzarengatiko gastuak 
(gehienez urtebete eta 6.000 euro atzerrian laguntzeko 
edo Espainian sendagilearengana edo norbere aukerako 
zentrora joateko). 

• Norbere ibilgailuari eragindako kalteak. 

• Sutea. 

• Lapurreta. 

• Aseguraturiko baturak: adierazitakoez gain, baliteke 
beste muga batzuk egotea kalte-ordainengatik kasu 
batzuetan. 

 

 

Zer ez dago aseguratuta? 
Hona, laburbilduta, salbuespen nagusiak; Informazio Orrian 
eta Baldintza Orokorretan osorik eskura dauzkazu. 

 Nahitaezko erantzukizun zibila. 

 Aseguratutako ibilgailuko gidariaren lesioa edo 
heriotza.  

 Aseguratutako ibilgailuak, garraiatzen ari ziren 
gauzek edo aseguratuaren, jabearen, gidariaren eta 
zenbait senideren gaiek izandako kalteak. 

 Lapurtua izan denean aseguratuaren ibilgailuak 
eragindako kalteak. 

GAINERAKO ESTALDURAK 

 Auto-gidaria edari alkoholdunen, droga toxikoen, 
sorgorgarrien edo gai psikotropikoen eraginpean 
dagoenean eragindako kalteak eta galerak. 

 Gidariak baliozko baimena ez duenean edo haren 
baliogabetzea urratu duenean eragindako kalteak. 

 Araututako xedapenak urratzeagatik eragindako 
kalteak, esaterako, garraiatutako pertsona kopuruari 
dagozkionak. 

 Ibilgailua lasterketetan, lehiaketetan, apustuetan eta 
desafioetan parte hartzen ari zela gertatutako 
kalteak. 

 Ibilgailua ibilgailuentzako debekatutako tokietatik 
edo portu eta aireportu barrutik joateagatik 
eragindako kalteak. 

 Ibilgailua garraiatzean salgai sukoi eta leherkorrak 
garraiatzean eragindako kalteak. 

 Matxura mekanikoak, erabiltzeagatiko urradurak edo 
eraikuntza-akatsak. 

 Pneumatikoei eragiten dieten kalteak. 

 Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako 
arriskuak (aseguruen arloan hainbat betekizun dituen 
erakunde publikoa, ez ohiko arriskuak estaltzea, 
besteak beste). 
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Ba al dago estaldurari buruzko mugarik? 
Hona, laburbilduta, murrizketa nagusiak; Informazio Orrian eta Baldintza Orokorretan osorik eskura dauzkazu. 

 Erabateko kaltearen kasuan (une bakoitzeko ibilgailuaren balioaren % 75etik gorako konponketa kostua), erosketa-balioa baino 
gutxiagokoa izan daiteke prestazioa. 

 Zenbait bermetan, aseguratuak kalte-ordainaren zenbatekoaren zati bat ordaindu beharko du. 

 Zenbait bermeren kasuan, estaldura ez da hasiko kontratazio ondorengo data batera arte (oraindik ezingo da estalduraz gozatu 
epealdi horretan). 

  

 

Non nago estalita? 
 Europako Esparru Ekonomikoan eta bermeko alderdi anitzeko hitzarmenera atxikitako estatuetan, eta baita Marokon ere, zigor 

defentsen bermeak, kalteen eta isunen erreklamazioa, gidatzeko baimena kentzea, bidaia-asistentzia eta ordezko ibilgailua izan ezik, 
horiek bakoitzari dagokion lurralde esparrua dutelako, kontratuan azaltzen denaren arabera. 

     

 

Zeintzuk dira nire betebeharrak? 
– Kontratua sinatu aurretik aseguratzaileak egindako galderei erantzutea eta emandako informazioan aurrerago egindako aldaketen 

berri ematea, adibidez, ibilgailua 21 urtetik beherakoek edo 3 urte baino gutxiagoko antzinatasuneko gidatzeko baimena duen 
norbaitek gidatuko dutela B motakoa bada, edo 2 urte baino gutxiagoko antzinatasunekoa A motakoa bada. 

– Ordainketa egitea kontratuan adierazitako baldintzetan. 

– Aseguratzaileak eskatutako informazioa ematea eta prestazioa eskatzea. 

     

 

Noiz eta nola egin behar ditut ordainketak? 
• Kontratua sinatzeko unean lehenengo ordainketa eta, hurrengoak, aurretik, kontratuan adierazitako datan. 

• Agiriak helbideratu egingo dira, beste ezer adostu ezean. 

     

 

Noiz hasi eta amaitzen da estaldura?  
Asegurua kontratuan adierazitako egunean eta orduan sartzen da indarrean eta bukatzen da, "Nola eman diezaioket amaiera 
kontratuari?" atalean adierazitakoaren aurka egin gabe. 

     

 

Nola amai dezaket kontratua? 
Kontratazioaren unean: kontratua urrutitik egin bada (telefonoa, Internet, posta elektroniko edo antzekoa), aseguratzaileari frogagarria 
den jakinarazpena bidaliz utzi ahal izango duzu bertan behera kontratua, aurretiko informazioa eta kontratuko dokumentazioa jasotzen 
den egunetik gehienez ere 14 eguneko epean. 

Kontratua berritu aurretik: kontratuak berritu daitekeen urteroko iraunaldi bat ezartzen badu, ez luzatzeko eskatu dezakezu 
aseguratzaileari gutxienez hurrengo berrikuntza baino hilabete lehenago jakinaraziz, LIBERTYren ondorengo helbidean: Paseo de las 
Doce Estrellas, 4, 28043 Madrid edo posta elektroniko bidez cochebbvaemision@libertyseguros.es. 

 


