AUTOMOBIL
ASEGURUA
ASEGURU PRODUKTUARI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTUA

Konpainia: Fenix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Espainiako erakunde bat da, Aseguruen
eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiaren erregulazioaren mende dago, eta Aseguru
Erakundeen Erregistroan C0706 zenbakiarekin inskribatuta dago.
Produktua: Fénix Ziklomotor v.04

Produktuari buruzko kontratu aurreko eta kontratuko informazio osoa beste dokumentu batzuetan ematen da.
ZERTAN DATZA ASEGURU MOTA HAU?
Automobil aseguruan nahitaez kontratatu beharreko berme bat dago, zirkulazioaren ondorioz pertsonei edo ondasunei
eragindako kalteengatik ibilgailuaren gidariak duen erantzukizuna estaltzen duena.

ZER ASEGURATZEN DA?
 Nahitaezko erantzukizun zibila.
 Erantzukizun zibil osagarria.
 Kalteak ordaintzea.
 Kalteak erreklamatzea.
 Gidariaren gorputz istripuak.

Heriotza: 3.000 €

Baliaezintasun fisiko iraunkorra:
gehienez

6.000 €

Osasun gastuak: % 100,
gehienez 1.500 €
 Trafikoko isunengatiko aholkularitza.
Aseguratutako zenbatekoa:

Nahitaezko erantzukizun zibila (legeak
ezarritakoa).

Erantzukizun zibil osagarria (50 milioi
euro).

Kalteak ordaintzea (ibilgailuaren
balioaren % 100).

Kalteak erreklamatzea (aurrerapenen %
100).

Zuzendaritza tekniko eta juridikoa,
kalteak erreklamatzean (% 100; aukera
askeko bada, 600 euro).

Zuzendaritza tekniko eta juridikoa,
erantzukizun zibil osagarrian (% 100;
aukera askeko bada, 1.500 euro).

ZER EZ DAGO ASEGURATUTA?
 Alkoholaren,
drogen,
sorgorgarrien
edo
substantzia psikotropikoen eraginpean gidatzea.
 Lasterketetan, lehiaketetan eta horietarako
entrenamenduetan parte hartzea.
 Portu eta aireportuetako eremu mugatuetan
zirkulatzea.
 Aseguruaren xede den ibilgailua gidatzeko
baliozkoa den gidabaimenik edo gidalizentziarik
gabe gidatzea ibilgailua.
 Ibilgailua jabearen baimenik gabe gidatzea;
erantzukizun zibil osagarriaren kasuan, ibilgailua
zaintzapean izan dezakeen edozein pertsonak
izan ezik.
 Sorospena ez ematearen delitua egitea.
 Aseguruak
Konpentsatzeko
Partzuergoari
dagozkion arriskuak.

ESTALDURARI DAGOKIONEZ, BA AL
DAGO MURRIZKETARIK?
! Bidaiariak kanpo uzteko aukera hautatuz gero,
gidariak motozikleta bidaiaririk gabe gidatzeko
konpromisoa hartzen du. Konpromiso hori
betetzen ez bada, 3.000 eurora arteko frankizia
aplikatuko da.
! Bidaiako laguntza
! Norberaren kalteak.
! Lapurreta
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NON NAGO ESTALITA?

 Espainian eta Europako Esparru Ekonomikoko gainerako herrialdeetan.
 Vatikano Hirian, Monakon, San Marinon eta Gibraltarren.
 Horrez gain, bulego nazionalen arteko 1973ko abenduaren 12ko Hitzarmen Osagarria sinatu zuten
herrialdeetan eta eta Inter-Bureaux hitzarmena (karta berdea) sinatu zuten herrialdeetan.

ZEIN DIRA NIRE BETEBEHARRAK?
• Kontratua egiteko behar diren datuak ematea. Datu horiek eguneratuak, zuzenak eta egiazkoak izan beharko
dute, arriskua behar bezala aseguratu ahal izateko.
• Kontratuaren baldintzak arretaz irakurri eta egiaztatzea, eta akatsik izanez gero hilabeteko epean akats horiek
zuzentzeko eskatzea.
• Prezioak ordaintzea. Baldin eta bakarrik baldin prezioa ordaindu bada, kontratua behar bezala formalizatuta eta
indarrean egongo da, eta une horretatik aurrera gertatzen diren ezbeharrek estaldura izango dute.
• Erantzunen edukian gertatzen den edozein aldaketa lehenbailehen jakinaraztea, eta dagozkion ekintzen bidez
kontratua egoera berrira egokitzea.
• Ezbeharra gertatu izana, haren inguruabarrak eta haren ondorioak berehala jakinaraztea, eta gehienez ere 7
eguneko epean. Gainera, eskura dituzun baliabide guztiak jarri beharko dituzu ezbeharraren ondorioak
txikiagotzeko, pertsonak eta ondasunak salbatzen lagunduta.

NOIZ ETA NOLA EGIN BEHAR DITUT ORDAINKETAK?
•
Kontratua formalizatzen den egunean, konpainiak erabilgarri jartzen dituen ordainbideetako edozein
erabiliko da ordainketa egiteko, eta berdin egingo da hurrengo epemugetan eta/edo ordainketa zatietan.

NOIZ HASTEN ETA AMAITZEN DA ESTALDURA?
•
Estaldura kontratua formalizatzen den egunean hasten da. Kontratuaren iraupena kontratuaren baldintza
partikularretan dago zehaztuta. Urtero, kasu berezietan izan ezik, kontratua amaitzen da eta automatikoki
luzatzen da. Kontratatzailea luzapen horren aurka baldin badago, aseguratzaileari jakinarazi beharko dio,
mugaeguna baino hilabete lehenago gutxienez. Aseguratzailea berritzearen aurka baldin badago,
gutxienez bi hilabete lehenago jakinarazi beharko dio aseguruaren kontratatzaileari.

NOLA HUTSALDU DEZAKET KONTRATUA?
•
Aseguratzaileari idatziz jakinarazita, mugaeguna baino hilabete lehenago gutxienez.
•
Atzera egiteko eskubidea erabiliz. Horretarako epea 14 egunekoa da, kontratua sinatzen denetik, baldin
urrutiko kontratazioa egin bada.
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