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1. KONTRATUARI APLIKA DAKIOKEEN LEGERIA 

Kontratu hau Espainiako legeriaren arabera zuzentzen da, zehazki hurrengoetan aurreikusitakoren arabera: 

- 8/2004 Legegintza Errege Dekretua, urriaren 29koa, ibilgailu motordunen zirkulazioan erantzun zibil eta 
aseguruari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. 

- 50/1980 Legea, urriaren 8koa, Aseguru Kontratuena. 

- 20/2015 Legea, uztailaren 14koa, aseguru- eta berraseguru-entitateen antolamenduari, ikuskapenari eta 
kaudimenari buruzkoa. 

- 1507/2008 Errege Dekretua, irailaren 12koa, ibilgailu motordunen zirkulazioan erantzukizun zibileko 
derrigorrezko aseguruaren araudia onesten duena. 

- Aipatutako arauak garatu, aldatu edo osatzen dituen araudiaren eta kontratuaren baldintza orokor eta 
partikularretan xedatutakoaren arabera, bere eranskin eta gehigarri guztietan eta aseguru-eskaeran eta 
arriskua ebaluatzeko galdeketan, hartzaileak harpidetuko balu, hori funtsezko dokumentua izanik 
aseguratzaileak bere onespena eman dezan polizaren baldintzak kontratatu eta finkatzeko. 

- Poliza horren indarraldian zehar aplikagarria izan daitekeen beste edozein arau. 

2. DEFINIZIOAK 

Kontratu honen efektuetarako hurrengoa ulertzen da: 

ISTRIPUA: Ustekabeko gertaera, bortitza, asegurudunaren nahitasunarekin zerikusirik ez duena, zirkulazioko 
gertaera batengatik jazoa eta gorputzeko kalte edo kalte materialak sortzen dituena. 

ASEGURUDUNA: Pertsona fisiko edo juridikoa, arriskuarekiko azaldutako interesaren titularra, eta hari dagozkio, 
kontratutik eratorritako eskubideak. Asegurudunak bere gain hartu ahal izango ditu aseguruaren hartzailearen 
betebeharrak eta eginbeharrak. Ibilgailuaren gidaria, jabea edo bidaiaria izan daiteke. 

ASEGURATZAILEA: EUROINS INSURANCE COMPANY JSC, aseguratzaile gisa eta prima kobratzearen bitartez, 
polizaren objektu diren arriskuen estaldurak bere gain hartzen ditu, kontratuari dagokionez. 

ONURADUNA: Pertsona fisiko edo juridikoa, zeinari aseguruaren hartzaileak edo behar denean asegurudunak 
aitortu egiten dion dagokion kopuruan, poliza horretatik eratorritako kalte-ordaina eskuratzea. 

TXARTEL BERDEA: Automobil-aseguruaren nazioarteko ziurtagiria, ziurtatu egiten duena derrigorrezko 
harpidetzako erantzukizun zibileko modalitateko kontratazioa. Bere erabilera beharrezkoa da Berme Hitzarmen 
Aldeaniztuneko kide ez diren herrialdeetan zirkulatzeko. 

NOIZBEHINKAKO GIDARIA: Polizaren eskaeran edo baldintzetan aitortzen den pertsona da, aseguratutako 
ibilgailua ohiko gidariak baino maiztasun gutxiagoz gidatzen duena. 

OHIKO GIDARIA: Polizaren eskaeran edo baldintzetan aitortzen den pertsona da, aseguratutako ibilgailua 
maiztasun handienaz gidatzeagatik eta bere ezaugarriak arrisku-faktorea dira, priman eragina izan 
dezaketelarik. 

GORPUTZEKO KALTEAK: Lesioak, ezintasuna edo pertsonen heriotza. 

KALTE MATERIALAK: Gauza edo animalien galera edo narriadura. 

OHIKO BIZILEKUA: Polizan aurreikusitako efektuetara, ohiko gisa hartuko da hartzaileak hala aitortu duen 
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Espainiako bizilekua eta Baldintza partikularretan agertzen dena. 

EFEKTU-DATA: Baldintza partikularretan barne hartutako estalduraren hasiera data eta ordua. Istripua efektu-
data baino lehen gertatzen bada, aseguratzailea ez da arduratuko ezbeharraren ondorioez. 

ZIRKULAZIO-EGINTZA: Motordun ibilgailuak gidatzetik sortutako arriskutik eratorriak, bai garaje zein 
aparkalekuetatik, bai zirkulaziorako gai diren bide edo lursail publiko eta pribatuetatik, hiritarrak zein 
hiriartekoak, eta baita bide zein lursailetatik ere, ohiko erabilerarako gaitasun hori izan ez arren, eta Espainiako 
legerian aurreikusitako esklusioekin.  

POLIZA: Aseguru-kontratuaren baldintzak barne hartzen dituen dokumentuen multzoa: orokorrak, partikularrak, 
bereziak eta kontratua aldatuko duten ondorengo eranskinak, gehigarriak eta eguneratzeak. 

PRIMA: Aseguruaren prezioa; bertan barne hartuko dira, gainera, aseguru-hartzaileari jasanaraz dakizkiokeen 
zergak, tasak eta errekarguak. 

EZBEHARRA: Gertaera, zeinaren ondorio ekonomikoki kaltegarriak polizaren bidez estalita dauden, estaldura 
bakoitzerako esklusio orokor eta bereziki zehaztutakoei kalterik egin gabe. Ezbehar bakarra osatzen du gertaera 
beretik eratorritako gorputzeko kalteen eta kalte materialen multzoa. 

KAPITAL ASEGURATUA: Aseguratzaileak ezbehar bakoitzean ordaindu beharreko kalte-ordainaren gehienezko 
muga. Erantzukizun zibil osagarriko, babes juridikoko eta gidariaren istripuetarako estalduretarako polizaren 
Baldintza partikularretan zehaztutako kopurua izango da. 

SALMENTA-BALIOA: Aseguratutako ibilgailuaren salmenta-balioa da, istripua izan baino lehen, kontuan hartuz 
bere egoera, erabilera eta antzinatasuna.  Hori zehazteko kontuan hartuko da GANVAMen buletina, edo hori 
ordezka dezakeen argitalpena. 

ASEGURATUTAKO IBILGAILUA: Baldintza partikularretan zehaztutako motordun ibilgailua. 

3. ESTALDURAK 

3.1 OINARRIZKO ESTALDURA. DERRIGORREZKO HARPIDETZAKO ERANTZUKIZUN ZIBILEKO 
ASEGURUA. 

3.1.1 Aseguratzaileak estali egiten du Espainiako legerian edo ezbeharra gertatzen den 
herrialdeko legerian jasotako esparru eta mugekin, hori gertatzean indarrean daudenekin, 
asegurudunari eska dakiokeen erantzukizuna, polizaren Baldintza partikularretan 
identifikatutako ibilgailuaren zirkulazioa dela eta hirugarrenei eragindako kalte materialak 
eta gorputzekoengatik, aseguruduna zibil gisa erantzulea denean ibilgailu motordunen 
zirkulazioan erantzun zibil eta aseguruari buruzko Legearen testu bateginean 
aurreikusitakoaren alde, eta ezbeharraren gertaera-datan indarrean dauden xedapen 
osagarriak. 

3.1.2 Era berean, aseguratzaileak estali egiten ditu erantzukizun zibileko kontzeptu gisa, 
auzitegiek asegurudunari jar diezazkioketen fidantzak. Aseguratzaileak bere gain hartuko 
du lege zuzendaritza kaltetuaren erreklamazioaren aurrean, eta bere kontu izango dira 
gertatzen diren defentsa gastuak. Asegurudunak beharrezko lankidetza eman beharko du, 
aseguratzaileak hartutako lege zuzendaritzari dagokionez. Erreklamazioa egiten duena 
aseguratzaile berarekin aseguratuta dagoenean edo bestelako interes gatazkaren bat 
existitzen bada, horrek berehala jakinaraziko dio asegurudunari inguruabar horien 
izateaz, kalterik egin gabe defentsarako beharrezkoak diren presazko izaera duten 
eginbideak egiteari. Asegurudunak aukeratu ahal izango du lege zuzendaritza 
aseguratzailearekin mantentzea edo bere berezko defentsa beste pertsona bati ematea. 
Azken kasu horretan, aseguratzailea behartuta egongo da lege zuzendaritza horren 
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gastuak ordaintzera polizan adostutako mugara arte, eta bere defentsaren zuzendaritza 
eta gastuak bere gain hartuko ditu prozedura zibiletan, hark libreki esleitzen dituen 
abokatuekin eta prokuradoreekin, asegurudunak beharrezkoa izan daitekeen lankidetza 
eman beharko duelarik bere defentsaren bukaera onerako 

3.1.3 Aseguratzaileak bermatu egiten du aurreko atalean deskribatutako erantzukizun zibila, 
aseguratutako ibilgailuaren zirkulaziotik eratorria Espainian, Europako Esparru 
Ekonomikoaren lurraldean, eta baita Berme Hitzarmen Aldeaniztunaren kide diren 
estatuetan ere. 

Kontrakoa ituntzen ez den bitartean, 3.1.1 atalean zehaztutakoaren arabera aplikatuko 
dira estaldura-mugak eta ezbeharra gertatu den lekuaren arabera: 

A) Espainian jazotako ezbeharrentzat eta indarrean dagoen Espainiako legerian 
aurreikusitakoaren arabera, kalte-ordainek ezin dituzte gainditu legean ezarritako 
gehienezko mugak. 

B) Espainia ez den Berme Hitzarmen Aldeaniztunaren kide den beste estatu batean 
jazotako ezbeharretarako, ezbeharra gertatzen den lekuko estatuak finkatutako 
estaldura mugak aplikatuko dira. Hala ere, ezbeharra Europako Esparru Ekonomikoko 
kide den estatuan jazotzen bada, Espainiako legerian aurreikusitako estaldura mugak 
aplikatuko dira, betiere horiek ez direnean ezbeharra jazo den estatukoan 
ezarritakoak baino altuagoak.  Estaldura Inter-Bureaux hitzarmenaren kide diren 
estatuetara hedatzeko, beharrezkoa izango da aurrez eskatzea "Txartel berdea" 
aseguruaren nazioarteko ziurtagiriaren bidalketa. 

3.1.4 Esklusioak. - Derrigorrezko harpidetza-aseguruaren estalduratik baztertuta daude 
hurrengo kalteak: 

A) Lesioek sortutako kalte-galera guztiak edo ezbeharra sortu duen aseguratutako 
ibilgailuaren gidariaren heriotza. 

B) Aseguratutako ibilgailuari edo bertan garraiatutako gauzei gertatutako kalte guztiak 
eta hartzailea, aseguratzailea, jabea, gidaria, eta baita ezkontidea eta hirugarren 
mailako ahaideak ere, odolkidetasunagatik edo aurrekoekin ahaidetasuna 
izateagatik, horiek guztiak titular diren ondasunengatik.  

C) Aseguratutako ibilgailuaren erabilerarengatik sortutako kalte guztiak lapurtua izan 
bada, eta lapurreta gisa ulertuko dira, Kode Penaleko hurrenez hurreneko 237 eta 
244 artikuluen erabileraren lapurreta edo ebasketa gisa bakarrik sailkatutako 
portaerak, kalterik egin gabe Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren estaldurari. 

D) Aseguratutako ibilgailura borondatez sartu ziren eta hori lapurtua izan zela zekiten 
pertsonek sufritutako kalteak, betiere aseguratzaileak egoera hori froga 
dezakeenean. 

E) Frogatzen denean sufritutako kalteak kaltetuaren portaera edo 
arduragabekeriarengatik bakarrik edo ibilgailuaren gidatzean edo funtzionamenduan 
ezinbesteko arraroak gertatzeagatik sortuak izan zirela. Ez dira ezinbesteko kausa 
gisa hartzen ibilgailuaren akatsak zein bere pieza edo mekanismoren baten haustura 
edo hutsegiteak. 

3.1.5 Berreskaera-eskubidea: 

Aseguratzaileak, behin dagokion kalte-ordainaren ordainketa egitean, bere berreskaera-
eskubidea erabili ahal izango du: 
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3.1.5.1 Hartzaile, gidari, ibilgailu eragilearen jabe eta asegurudunaren aurka, eragindako 
kalte materialak eta pertsonalak horietako edozeinen portaera dolozkoen 
ondoriozkoak, edo edari alkoholikoen edo droga toxikoen, estupefazienteen edo 
substantzia psikotropikoen eraginpean gidatzeagatik izango balira. 

3.1.5.2 Kalteen erantzulea den hirugarrenaren aurka. 

3.1.5.3 Hartzailearen edo asegurudunaren aurka Aseguru kontratuaren Legean 
aurreikusitako kausengatik eta kontratu honetan xedatutakoaren arabera, 
gidabaimenik ez duenak ibilgailua gidatzeagatik. 

3.1.5.4 Beste edozein balizko egoeratan non berreskaera egin daitekeen legeen arabera. 

3.2 ERANTZUKIZUN ZIBILEKO ASEGURUAREN ESTALDURAREN BORONDATEZKO 
AREAGOTZEA ERANTZUKIZUN ZIBIL OSAGARRIA 

3.2.1 Modalitate horrek 3.1.1. artikuluan ezarritako erantzukizun bera estaliko du, 
derrigorrezko harpidetzakoa, kopuruarengatik, legezko mugak gainditzen 
dituzten kasuetan eta Baldintza partikularretan ezarritako mugara arte.  

Aseguratzaileak asegurudunaren erantzukizuna estaltzen du motordun ibilgailuen 
zirkulaziotik eratorritako hirugarrenei eragindako kalteengatik. 

3.2.1.1 Ekipajearen erorketa edo labainketarengatik, aseguratutako ibilgailuak edo 750 kg 
gainditzen ez dituen bere atoian garraiatutako objektu pertsonalak (bizikleta, 
eskia, eta abar) eta salgaiak, barne hartuz, zamalanak, betiere garraioa estatutu-
arauen arabera egiten denean. Ez dira estaliko zamalanak egiten dituzten 
pertsonek eragindako kalteak, ezta material toxiko, sukoi, lehergarri edo 
korrosiboek eragindakoak ere.  

3.2.1.2 Aseguratutako ibilgailuan bidaiari baten jardueraren emaitza gisa, bidaiaria 
aseguratutako ibilgailuaren barruan dagoenean edo ibilgailura sartu edo bertatik 
irteten denean. 

3.2.1.3 Aseguratutako ibilgailuak atoian eramandako atoi batetik, betiere atoiaren pisua 
ez dituenean 750 kg gainditzen. 

3.2.1.4 Aseguratutako ibilgailuarengatik geldi dagoen bitartean; baita sute edo leherketa 
baten emaitza gisa, egiaztatu egin beharko delarik kaltearen jatorria eta kausa 
aseguratutako ibilgailuari egotz dakiokeela. 

3.2.1.5 Esklusioak: Derrigorrezko aseguruaren esklusio orokorrez gain, hurrengoak dira 
berme honen esklusio espezifikoak: 

A) Aseguratutako ibilgailuari eragindako kalteak, alde batera utziz horien 
jatorria. 

B) Hirugarrenei eragindakoak, aseguruaren kontratuan zehazten ez den 
jarduerarako erabiltzen denean aseguratutako ibilgailua.  

C) Asegurudunaren berariazko ekintza baten edo arduragabekeria larrian 
tartean egoteagatik hirugarrenei eragindakoak, salbu beharrizan-egoeran 
egindakoak. Hau da, ezbeharra eragin denean berezko edo hirugarren 
baten kalte bera edo handiagoa saihesteko. 

D) Aseguratzaileak idatziz bere onespena eman gabe asegurudunak hartu 
duen erantzukizunaren ondoriozko kalteak. 
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E) Aseguratutako ibilgailuaren barruan eragindako kalteak garraitutako 
objektuei. Horien jabetza hurrengoei dagokie: polizaren hartzailea, 
aseguruduna, jabea, gidaria eta ezkontide edo hirugarren mailara arteko 
ahaideak, odol-ahaidetasunagatik edo aurrekoekin kidetasuna izateagatik. 

F) Ordainketa bitartez aseguratutako ibiligailuan bidaiatzen duten 
hirugarrenei egindako kalteak. 

G) Asegurudunaren berariazko ekintzak eragindakoak edo hirugarren 
lesionatuaren axolagabekeria larriaren edo borondatezko ekintzaren 
ondoriozkoak. 

H) Lesioek edo istripua sortu duen ibilgailu eragilearen gidariaren heriotzak 
sortutako kalte-galera guztiak. 

I) Lapurtutako ibilgailuek aseguratutako pertsonei eta objektuei egindako 
kalteak. 

J) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako aparteko izaera duten 
arriskuak. 

3.2.2 Kontratu honen efektuetarako ez dira hirugarren gisa hartzen: 

1. Asegurudunaren ezkontidea eta bere lerro zuzeneko ahaideak, odol-
ahaidetasunagatik edo kidetasunagatik, mugarik gabe, eta alboko ahaideak odol-
ahaidetasunagatik edo kidetasunagatik hirugarren mailara arte. 

2. Aseguruduna pertsona juridikoa den kasuan, bere legezko ordezkariak, edo 
ezkontidea edo azken horren familiarrak, horiei dagokienez, aurreko atalean 
aurreikusitako balizko kasuetan daudenak.   

3. Erantzukizun zibila estalita duten pertsonen langileak, lan-istripu gisa aitortzen diren 
ezbeharretan.  

4. Ordainketa bidez edo auto-stop bidez igo eta aseguratutako ibilgailuan dauden 
pertsonak. 

 

3.3 GIDARIAREN GORPUTZ-ISTRIPUAK 

3.3.1 Estali egingo da polizaren Baldintza orokor eta partikularretan hitzartutako kapitalen 
ordainketa, gidariak sufritutako gorputzeko kalteengatik, polizaren estaldura epealdian 
zehar gertatutako zirkulazio istripuaren ondorioz, zeinak bere heriotza, ezintasun 
iraunkorra edo osasun-laguntzako gastuak eragin duen.  

Estaldura horren efektuetara, soilik gidaritzat jotzen da Baldintza partikularretan 
adierazitako ohiko edo aldizkako gidaria. 

Aseguratutako ibilgailuaren gidariaren heriotza kasuan, aseguratzaileak ordaindu egingo 
die bere legezko jaraunsleei Baldintza partikularretan adierazitako kopurua. Heriotzaren 
aurretik aseguratzaileak asegurudunari ezintasun irankorreko bermeagatik kopururen bat 
ordaindu izan balio, kendu egingo zaio zenbateko hori heriotzagatiko kapitalari. 

Aseguratutako ibilgailuaren gidariaren guztizko ezintasun iraunkorraren kasuan, 
aseguratzaileak gidariari ordainduko dio Baldintza partikularretan adierazitako kopurua. 
Desgaitasuna edo guztizko ezintasun iraunkorra gertatzen da ezbeharrak gidariari % 100 
lanerako gaitasunaren galera iraunkorra eragiten dionean. Guztizko ezintasun 
iraunkorreko kapitalaren ordainketaren ostean gidaria hil egingo balitz sufritutako lesio 
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traumatikoen ondorioz, aseguratzailea ez dago behartuta kapitalik ordaintzera bere 
heriotzarengatik. 

% 100 baino ezintasun iraunko baxuagoko kasuan, dagokion ezintasun ehunekoa aplikatu 
ostean lortzen den kapitala jasoko du gidariak, 3.3.2 klausulan barne hartutako taularen 
arabera, polizaren Baldintza partikularretan zehaztutako kapitalari buruzkoa. 

Aseguratzaileak aseguratutako kapitalaren bikoitzaren kapital baliokidea ordainduko du 
hurrengo kasuetan: 

3.3.1.1 Gidaria Baliaezintasun handiko egoeran aurkitzen bada (hirugarren pertsona 
baten laguntza behar du eguneroko bizitzaren oinarrizko lanak egiteko) 

3.3.1.2 Gidariaren heriotza kasuan, istripu berean bere ezkontidea hilko balitz 
onuradunetako bat bi ezkontideen seme-alaba eta adin txikikoa bada. 

3.3.2 Ezintasun iraunkorreko ehunekoa asegurudunak sufritzen duena izango da urtebeteko 
epea igarotzen den unean istripua jazo zenetik, non eta ezintasun iraunkorraren 
sendarpena ez den aurrez gertatu. Aipatutako ezintasun iraunkorreko ehunekoa zehaztu 
egingo da aseguratzaileak esleitutako mediko batengatik 

Ezbeharra gertatu aurretik gidariak aurretiko ezintasun iraunkorreko mailaren bat bazuen, 
ordaina kalkulatu egingo da aseguratutako zenbatekoaren ehuneko batean, ezbeharrak 
sortutako ezintasun iraunkorra eta ezbeharraren aurretik existitzen zenaren artekoaren 
berdina izango dena. 

Hurrengoa da ezintasun iraunkorraren ehunekoa balioztatzeko oinarri gisa erabilitako 
baremoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesio mota   Baliaezintasun % 

Galera anatomiko edo funtzionala 2 gorputz-adarren erabilerarako  % 100 

Lanerako gaitasunaren guztizko galera % 100 

Edozein lanetarako ezgaitzen duen zorotasun sendaezina   % 100 

Guztizko paralisia   % 100 

Itsutasuna  % 100 

Begi bateko ikusmenaren galera osoa % 30 

Guztizko gortasuna % 60 

Belarri bateko guztizko gortasuna % 15 

Ikusmenaren edo entzumenaren galera partziala (% 50 baino 
gehiago) 

% 25 

Nerbio medianoaren paralisia % 30 
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Sorbaldaren edo ukondoaren ankilosi osoa % 25 

Eskumuturraren ankilosia % 10 

Gerriko zutabearen deformazio larria   % 10 

Hurrengoen anputazioa edo guztizko mugimendu galera:  

Hanka belaunaren gainetik % 50 

Hanka belaunaren mailan edo beherago % 35 

Oin bateko behatz lodia % 5 

Beso osoa edo eskutik eskumuturrera arte % 50 

Hatz lodia % 10 

Beste hatzetako bat % 5 

 

3.3.3 Aurreko baremoaren osagarri gisa, jarraian adieraziko dira horren aplikaziorako arauak:  

A) Baremoan berariaz zehaztu gabeko arrastoei dagozkien ehunekoak zehaztu egingo 
dira bertan agertzen diren beste antzeko batzuen parekotasunarengatik. 

B) Istripu beretik eratorritako arrasto mota desberdinen balioztatzea horien ehunekoa 
pilatuz egingo da, gehienezkoa % 100 izanik. 

C) Gorputz-adar edo organo bereko arrasto mota desberdinengatiko ehunekoen 
baturak ezingo du izan horren guztizko galerarako ezarritako ehunekoa baino 
handiagoa. 

D) Ezin da ezintasun iraunkorreko kalte-ordain gisa eman inolako kalte estetikorik. 

3.3.4 Osasun-laguntza: Lurralde nazionalean egindako gastuak hartzen dira eta baita istripua 
gertatu zen datatik urtebeteko epean sortutakoak ere  

Osasun-laguntzako gastutzat hartzen dira, estaldura horren efekturako, mediku eta 
ospitaleko laguntzatik eratorritakoak, barne hartuz proba diagnostikoak eta 
ospitaleratzearen gastuak, istripuko lekutik lehen arretako zentrorako lekualdaketa, eta 
horretaz gain, preskripzio fakultatibo egokiaren alde, lekualdaketetarako anbulantzi 
zerbitzua, preskripzio fakultatiboagatik beharrezkoa denean osaketa epealdian; barne-
protesien ezarpena, farmaziako gastuak eta alterazio funtzionaletarako kirurgia plastiko 
osatzailea, baztertu egiten delarik kirurgia estetikoa.  

Ematen den laguntza trafikoko istripuetatik eratorritako osasun-laguntzaren 
testuinguruko hitzarmenaren kide diren itundutako zentroetan egiten bada, estaldura 
horren aseguratutako kapitala mugagabea izango da. Aurkako kasuan, mugatuta egongo 
da gehienezko 3.000 eurotara. 

Behin osasun-laguntzako ordainketak egitean, aseguratzaileak erabili ahal izango ditu 
asegurudunari ezbeharrarengatik dagozkion eskubide eta ekintzak, istripuaren 
erantzuleak diren pertsonen aurrean, eta eskubide hori ezingo da erabili asegurudunaren 
kalterako. 

 

Esklusioak: 

A) Osatze epealdian lesionatuaren lekualdaketa gastuak, mediku batek agindutako 
anbulantzia zerbitzua izan ezik. 
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B) Betaurrekoak, aparatu ortopediko laguntzaileak eta hortz-protesiak. 

C) osasun-laguntzako gastuak lan-istripuetako aseguruak estaltzen dituztenean. 

 

3.4 KRISTALEN HAUSTURA 

3.4.1 Estali egingo dira konponketak edo birjartzeak, kasuaren arabera, haizetakoaren, atzeko 
beiraren, aseguratutako ibilgailuaren alboko edozein leihoren, edo kristalezko sabaiaren, 
eskotila edo aseguratutako ibilgailuaren sabaian jarritako elementu garden edo 
zeharrargiaren haustura, horren arrazoia, kanpokoa, bat-batekoa, bortitza, tupustekoa 
eta aseguratu edo gidariaren borondatearen aurkakoa denean, betiere konponketa edo 
birjartzea aseguratzaileak esleitutako garajeen bidez egiten denean. 

3.4.2 Esklusioak.  3.2.1.5 artikuluaren esklusio orokorrez gain, berme horrek ez du estaliko: 

A) Ibilgailuaren garraioan gertatutako ezbeharrak. 

B) Aseguratutako ibilgailuaren erabilera normalak sortutako kristalen urratu eta 
marradurak. 

C) Kristalak dituen orbanak eta azaleko beste kalteak ez dutenak haustura osatzen eta 
ez dutenak eraginik kristalaren bidezko ikusgaitasun normalean. 

D) Atzerako ispilu, faroen, norabide adierazleen eta ibilgailuaren bestelako elementu 
garden edo zeharrargien haustura eta kalteak, 3.4.1. atalean aipatutakoen 
desberdinak direnak. 

E) Kristalaren haustura berariazko ekintza baten emaitza gisa edo jabearen, gidariaren 
edo aseguratutako ibilgailuaren erabiltzailearen arduragabekeria larrian tartean 
egoteagatik. 

Kristalen estaldura hori bakarrik aplikatu egingo zaio Espainiako lurraldean gertatzen den 
kristalen hausturari. 

 

3.5 ANIMALIEK SORTUTAKO KALTEEN ESTALDURA 

3.5.1. Estali egingo dira aseguratutako ibilgailuak jasandako kalteak hurrengoen ondorioz: talkak 
ehizarako animaliekin eta abeltzaintzako ustiategietako etxeko animaliekin edo 
antzekoekin. Betiere hori ziurtatzen duen polizia-atestatua dagoenean, talkaren aurreko 
berehalako unean bere salmenta-balioaren gehienezko mugara arte. 

4. ESKLUSIO OROKORRAK 

4.1 Baldintza orokor hauetako beste ataletan edo aseguruaren polizan bereziki barne hartutako 
esklusioez gain, polizak ez ditu estaliko hurrengo kalteak: 

4.1.1 Aseguratutako ibilgailuak edo aseguratutako ibilgailuari eragindakoak hurrengoen 
ondorioz: uholdea, lurrikara, sumendi erupzioa, aireontzi edo espazio-lehergailuak, 
terrorismoa, matxinada, greba, militarrek edo talde armatuek egindako ekintzak, 
Gobernuak hondamendi militar edo nazional gisa iragarritako gertaerak. 

4.1.2 Edozein substantzia, erreakzio edo erradiazio nuklearren edo beste edozein antzeko 
erreakzioren propietate kaltegarriek aseguratutako ibilgailuari eragindakoak 
(erradioaktibitatea, toxikotasuna, leherkortasuna, etab.). 



  

 
 
 9 AUTOMOBIL-ASEGURUA | BALDINTZA 

OROKORRAK 

4.1.3 Aseguratutako ibilgailuak berak, edo hari eragindakoak, hurrengo egoeretan gidaria: 

A) edari alkoholikoen, drogen, substantzia toxikoen, estupefazienteen edo substantzia 
psikotropikoen eraginpean dagoenean. Edari alkoholikoen eraginpeko gidaritza 
dagoela ulertzen da alkohol-tasa odolean edo airean legez baimendutakoa baino 
handiagoa denean, gidaria mozkortasun delitu espezifikoarengatik zigortua denean, 
edo aipatutako egoera hori istripuaren kausa erabakigarri edo konkurrente gisa 
jasotzen denean beraren aurka emandako epaian. 

B) ez balu izango gidabaimenik edo aseguratutako ibilgailuaren kategoriari dagokiona 
edo hori baliogabetuta, etenda edo kenduta izango balu zigor judizial edo 
administrazio-erabakiagatik. Salbuespen hori ez da aplikatuko aseguratutako 
ibilgailua gidarien prestakuntzarako erabiltzean eta ezbeharraren gertaeran ibilgailua 
gidari gisa trebatzen ari den pertsona batek gidatua denean irakasle baten presentzia 
eta ikuskapenaren pean dagoenean. 

4.1.4 Aseguratutako ibilgailuak eragindakoak: 

A) Jarduera industrial edo nekazaritza-jarduera batera bereziki bideratuta dagoenean 
eta jarduera hori burutzean, kalte hori ez bada aseguratutako ibilgailuaren 
zirkulazioaren ondorio zuzena. 

B) Gainkarga baten ondorioz. Gainkarga existitzen dela ulertuko da gainditzen denean 
legeak baimentzen duen bidaiari zenbakia, baimendutako gehienezko pisua edo 
ardatz bakoitzeko gehienezko karga. 

C) Krimen bat egiteko edo lasterketa edo norgehiagoketan pare hartzeko bitarteko gisa 
erabiltzen denean. 

D) Portu eta aireportuetan erabiltzen denean. 

E) Zirkuituetan ospatzen diren kirol probetan erabiltzen diren motordun ibilgailuekin, 
horretara bideratuta daudenak edo aipatutako proba horietarako gaituta daudenak. 

4.2 Aurreko ataletan adierazitako esklusioez gain aseguru-kontratuak ez ditu hurrengo kalteak 
estaliko: 

1. Berme-funtsak edo Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa bezalako beste konpentsazio 
erakundeak estaltzen dituenak. 

2. Espreski baztertuta daudenak ibilgailu motordunen zirkulazioan erantzukizun zibileko 
derrigorrezko aseguruaren estaldurari dagokionez indarrean dagoen legeriaren arabera. 

Baldintza orokor horietan espezifikatutako salbuespenak edo aseguruaren kontratuan baldintza 
berezi gisa adostutakoak aplikatu egingo dira indarrean dagoen Espainiako legeriarekin 
kontraesanean sartzen ez badira bakarrik. 

5. ASEGURU-KONTRATUAREN FORMALIZAZIOA, DOKUMENTAZIOA ETA IRAUPENA 

5.1 Aseguru-kontratua aseguru-hartzailearen eskaerarengatik ospatuko da, aseguratzaileari eskaera 
bidaliz eta aseguru-hartzaileak egindako aitorpenetan oinarrituta itunduko da, zeinak zehaztuko 
duten aseguratzaileak hartutako arriskuaren onarpena eta dagokion primaren kalkulua. Bere 
eskaeran, hartzaileak aseguratzailea aitortu egin beharko ditu, eman zaion galdeketaren arabera, 
arriskuaren balorazioan eragin dezaketen eta berak ezagutzen dituen egoera guztiak, eta baita 
gidariaren edo baimendutako gidarien informazioa ere (adina, motordun ibilgailuen 
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gidabaimenaren antzinatasuna, trafiko istripuen historia, etab.), eta horretaz gain aseguratutako 
ibilgailuaren datuak: mota eta helburua, ezaugarri teknikoak, ohiko zirkulazio eremua, etab. 

5.2 Hartzaileak datuak ezkutatuko balitu edo zehatzak ez diren adierazpenak egingo balitu berak 
ezagutzen dituen egoerei buruz eta arriskuaren balorazioan eragina izan lezaketenak, 
aseguratzaileak hurrengoa egin ahal izango du: 

5.2.1 Kontratua desegin idatzizko jakinarazpenaren bitartez, zeina aseguruaren hartzaileari 
bideratuko zaion hilabeteko epean, hartzailearen erreserba edo zehaztasunik ez 
ezagutzen den unetik kontatzen hasita.  

5.2.2 Kontratua desegin aurretik, 5.2.1 atalari jarraituz, aseguruaren objektua den ezbeharra 
gertatuko balitz, kalte-ordaina murriztu egingo da adostutako primaren eta arriskuaren 
benetako erakundea ezagutuz aplikatuko litzatekeenaren arteko desberdintasunaren 
neurrian. Hartzailearen doloa edo erru larria tartean bazegoen, aseguratzailea aske 
geratuko da kalte-ordaina ordaintzeko. 

5.3 Polizak dokumentu bakarrean biltzen ditu aseguru-kontratuaren Baldintza partikularrak eta 
Baldintza orokorrak. Gainera gehigarriak izan daitezke, aseguruaren hartzailearekin adostuta 
egindako aldaketak edo azalpenak direnak.  

5.4 Asegurua polizaren Baldintza partikularretan adierazitako egun eta orduan sartuko da indarrean, 
betiere, aurkako akordioa salbu, aseguratzailek prima edo primaren lehen ordainagiria kobratu 
duenean, zatikatutako ordainketaren kasuan. 

Kontratua baliogabea izango da ez bada ibilgailua existitzen edo ezbeharra gertatu bada horren 
amaierako unean. 

Kontratuak polizaren Baldintza partikularretan aurreikusitako hasierako iraupena izango du eta 
epealdi berriztagarriengatik kontratatzen bada, luzatu egingo da urtebeteko hurrenez hurreneko 
epealdiengatik, salbu aldeetako batek aurka egiten dion idatzizko jakinarazpen bidez beste 
aldeari, gutxienez, aribideko epealdiaren epemugara iritsi aurreko hilabeteko (1) 
aurrerapenarekin hartzailea denean luzapenari uko egiten diona, eta bi (2) hilabeteko 
aurrerapenarekin aseguratzailea denean horri uko egiten diona. 

5.5 Aseguruaren kontratazioa urrutitik egindako kasuetan, kontratazio modalitate hori ulertuz bere 
negoziaziorako eta ospakizunerako bakarrik urrutiko komunikaziorako teknika bat erabitzen dela, 
presentzia fisikorik gabe, eta hornitzailearen eta kontsumitzailearen aldiberekoarekin, eta bide 
telematiko, elektroniko, telefoniko, fax edo antzekoak erabiltzean oinarritzen dena: 

5.5.1 Aseguru-kontratua indarrean sartuko da bi aldeek onespena eman dutenaren hurrengo 
eguneko 00:00etatik aurrera. 

5.5.2 Hartzaileak onespena eman osteko hurrengo 3 egun baliodunetan, aseguratzaileak edo 
aseguratzailearen ordezkariak asegurudunari aseguru-polizaren bi kopia emango dizkio 
aseguratzaileak eta aseguru-artekari batek sinatuak, eta behar denean, Txartel berdearen 
/"Green Card"/ ziurtagiria. 

5.5.3 Hartzaileak itzuli egin beharko dio aseguratzaileari hamabost (15) eguneko epean, berak 
eta asegurudunak sinatutako kopia bat, hartzailea ez den pertsona bat izanez gero, 
polizaren Baldintza partikularren eta Baldintza orokorrena, eta baita arriskua 
konfiguratzen duten egoeren egiaztagiria ere. 
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5.5.4 Hartzailea pertsona fisikoa denean eta kontsumitzaile gisa denean, hau da, komertziala 
edo berezko profesionala den jardueraren batekin zerikusirik ez duen helburuarekin 
jarduten duenean, eskubidea du urrutiko aseguru-kontratuaren ospatze dataren 
hurrengo hamalau (14) egunen barruan edo aseguratzaileak behin-behineko poliza edo 
estaldura dokumentua ematen dion datatik, horri uko egiteko, arrazoia adierazi gabe eta 
inolako zigorrik gabe, betiere ezbeharrik gertatu ez bada. 

5.5.5 Aseguru-kontratuaren ezeztatze kasuan aurreko atala jarraituz, hartzailea behartuta 
egongo da hurrengora: 

- Aseguratzaileari edo aseguru-artekariari itzultzera jasotako aseguru-polizaren 
kopiak eta Txartel berdearen /"Green Card"/ ziurtagiria. 

- Primari dagokion zatia ordaintzera kontratuaren ospatzetik hartzailearen uko 
egiteko unera arte. 

Hartzaileak uko egin baino lehen prima ordaintzen duenean, aseguratzaileak ordaindu 
egingo dio hartzaileari gehienezko 30 egun naturaleko epean hartzailearen aldetik uko 
egiteko jakinarazpena jaso ostean, hark ordaindutako primaren eta uko egin arte 
kontratuak indarraldia izango lukeen denbora epealdiari dagokion zatiaren arteko 
diferentzia.   

6. ASEGURU-KONTRATUAREN ALDAKETA ETA EZEZTAPENA 

6.1 Bere indarraldian, aseguru-kontratua alda daiteke: 

A) Hartzailearen eskariz, aseguruaren estaldura aldatzeko edo aseguruaren arriskuarekin 
erlazionatutako egoerak aldatzeko: ohiko gidariaren aldaketa, aldizkako gidariaren 
gehikuntza, aseguratutako ibilgailuaren matrikula aldaketa, etab. 

B) Aseguratzailearengatik, bere datuak aldatzeko kasuan: helbidea, telefono-zenbakia, bankuko 
kontua, etab. 

C) Aldeetako edozeinen eskariz, aseguruaren arriskuan aldaketa garrantzitsuren bat egongo 
balitz, zeinak eragin egin diezaiokeen aseguruaren primari. 

Aseguru-kontratuaren aldaketa ororako, aseguratzaileak gehigarria jaulkiko du idatziz, eta aldeek 
sinatu egin beharko dute eta kontratuaren parte izango da bete-betean. 

6.2 Aseguru-kontratua automatikoki ezeztatuko da hurrengo kasuetan: 

A) Hartzailearen aldaketa gertatzen bada. 

B) Aseguratutako ibilgailuaren kategoriaren aldaketa gertatzen bada. 

C) Aseguratutako ibilgailuaren galera edo abandonua gertatzen bada. 

D) Indarrean dagoen legerian berariaz aurreikusitako beste kasu batzuetan. 

6.3 Aseguru-kontratua desegin daiteke hurrengo kasuetan: 

A) Aseguratzaileak alde bakarretik Baldintza orokor horietan, Baldintza partikularretan edo 
Espainiako legerian aurreikusitako eta espezifikatutako edozein arrazoirengatik, 
asegurudunari idatziz jakinarazpenaren bidalketaren bitartez.  

B) Aldeak elkarrekin adostuz. 



  

 
 
 12 AUTOMOBIL-ASEGURUA | BALDINTZA 

OROKORRAK 

C) Asegurudunak alde bakarretik aseguratzaileari idatziz jakinarazpenaren bidalketaren bidez. 
Kasu horretan, amaitutzat joko da kontratua aseguratzaileak asegurudunaren jakinarazpena 
jaso duen egunaren 24:00etatik aurrera. 

7.  ASEGURU-PRIMA 

7.1 Aseguruaren hartzailea behartuta dago prima ordaintzera polizaren Baldintza orokor eta 
partikularren arabera. Aseguru-prima Baldintza partikularretan zehaztuko da estalduraren lehen 
epealdirako eta ordaindu egingo da kontratua ospatzen den unean, horren ordainketaren 
zatikapena espresuki adostu ezean. 

7.2 Prima zatiezina da eta aseguratzaileari zor zaio eta horri dagokio bere osotasunean adostutako 
kontratuaren iraupen epealdi osoan zehar, eta ordainketa zatikapena adostu den kasuetan ere 
bai. Kontratua edo horren edozein luzapen adostutako epemuga data baino lehen iraungitzen 
bada, aseguratzailea ez da behartuta egongo hartzaileari osorik asetua izan den primari dagokion 
inolako kopururik itzultzera, legez aurreikusitako kasuetan izan ezik. 

7.3 Aseguruaren hasierako prima edo horren lehenengo kuota aseguruaren hartzaileak zordunduta 
izango ditu estalduraren epealdia hasten den egunetik. Barne hartzen ditu zergak eta 
zordundutako errekarguak hasierako primak.  

Aseguruaren hartzailearen erruz primaren lehen ordainagiria ez bada ordaindu behin kontratua 
sinatu ostean, aseguratzaileak eskubidea du kontratua ezeztatzeko edo zor den primaren 
ordainketa eskatzeko polizan oinarria duen betearazpen-bidean.  Lehen prima ordaindu aurretik 
ezbeharren bat jazotzen bada, ez du estaliko aseguratzaileak. 

7.4 Lehenengoaren ondorengo edozein ordainagiriren ez ordaintze kasuetan, asegurua etenda 
geratuko da ordaindu gabeko ordainagiriaren epemugatik hilabete igarotzen denean.  
Aseguratzaileak ez badu ordainketa eskatzen primaren epemugaren hurrengo sei hilabeteen 
barruan, automatikoki iraungita geratuko da kontratua. Nolanahi ere, aseguratzaileak aribideko 
epealdiaren primaren ordainketa eskatu ahal izango du bakarrik, kontratua etenda dagoenean. 

Aurreko paragrafoen arabera kontratua ez balitz ezeztatua edo iraungita egongo, estaldurak 
efektua izango luke berriz hartzaileak prima ordaindu zuen egunetik hogeita lau (24) orduetara. 

8. ASEGURATUTAKO ARRISKUARI DAGOZKION ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

8.1 Kontratuaren iraupenean zehar, aseguruaren hartzaileak edo asegurudunak ezagutza izan osteko 
15 egunen barruan jakinarazi egin beharko dizkiote aseguratzaileari aseguratutako arriskuan 
aldaketa eragin dezaketen egoera guztiak, barne hartuz aseguratutako ibilgailuaren erabilerarekin 
erlazionatutako egoerak (ohiko gidaria, aldizkako gidariak, erabilera eremua, etab.). 

Aseguratzaileak kontratuaren aldaketa proposa dezake, areagotzea aitortua izan zaion egunetik 
hasita bi hilabeteko epean. Kasu horretan, hartzaileak 15 egun ditu proposamen hori jaso ostean 
zenbatzen hasita, onartu edo uko egiteko. Ukatzekotan, edo hartzailearen aldetik isiltasuna 
egongo balitz, aseguratzaileak aipatutako epe hori igarotzean kontratua bazter dezake 
hartzaileari aurrez jakinaraziz, erantzuteko 15 eguneko epe berria emanez, eta horiek igarotzean 
eta hurrengo 8 egunetan jakinarazi egingo dio hartzaileari behin betiko hutsaltzea. 

Aseguruaren hartzaileak edo asegurudunak kontratuaren iraupenean zehar aseguratzailearen 
jakinaren gainean jarri ahal izango dituzte arriskua murrizten duten egoera guztiak eta hark, 
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horien izaera dela eta, kontratuaren burutzean ezagutu izan balitu, baldintza mesedegarriagoekin 
burutuko luke. 

Kasu horretan, primak estalitako aribideko epealdia amaitzean, murriztu egin beharko da 
hurrengo primaren zenbatekoa dagokion proportzioan, hartzaileak eskubidea izango duelarik 
aurkako kasuan kontratua ezeztatzera eta itzultzeko asetutako primaren eta ordaintzea 
legokionaren arteko desberdintasuna, arriskuaren murrizketaren jakinarazten den unetik. 

Aseguru-kontratuaren indarraldian zehar, aseguratutako ibilgailua transmititzen bada, 
asegurudunak jakinarazi egin behar du: 

1. Erosleari, aseguru-kontratuaren existentzia. 

2. Aseguratzaileari, transmisioa eta aseguratutako ibilgailuaren jabe berria, horren hurrengo 
hamabost eguneko epearen barruan. 

Kasu horretan, aseguratzaileak kontratua iraungi ahal izango du transmisioa ezagutu osteko 
hurrengo hamabost egunen barruan. Bere eskubidea erabiliz eta eskuratzaileari idatziz 
jakinaraziz, aseguratzailea behartuta geratzen da hilabeteko epean, jakinarazpena jasotzetik 
aurrera. Aseguratzaileak itzuli egin beharko aseguru-epealdiei dagokien primaren zatia, 
iraungitzearen ondorioz, arriskua jasan ez duenarena. 

Ibilgailuaren eskuratzaileak ere kontratua iraungi dezake idatziz aseguratzaileari jakinarazten 
badio hamabost eguneko epean, zenbatzen hasita kontratua existitzen zela jakin zuen egunetik. 

8.2 Jakinarazpenak: 

A) Aseguru-kontratuaren indarraldian zehar, aseguruaren hartzailea edo aseguruduna 
behartuta egongo dira hurrengoa jakinaraztera: 

- Izen, helbide, edo bankuko kontuaren edozein aldaketa 

- Beste aseguratzaile batekin ospatutako beste edozein aseguru zeinak estali egingo duen 
kontratuaren estalduran barne hartutako edozein arrisku. 

B) Ezbeharra jazotzean, aseguruaren hartzailea edo aseguruduna behartuta daude hurrengora: 

- Bere eskura dauden bitartekoak erabiltzera ezbeharraren ondorioak txikiagotzeko. 
Betebehar hori ez betetzeak eskubidea emango dio aseguratzaileari bere prestazioa 
murrizteko beharrezko proportzioan, kontuan hartuz bertatik eratorritako kalteen 
garrantzia eta asegurudunaren erruaren maila. 

- Ez betetze hori aseguratzailea kaltetu edo engainatzeko aitortutako asmoa gertatuko 
balitz, hori aske geratuko da ezbeharretik eratorritako prestazio osotik.  

- Aseguratzaileari jakinaraztea ezbeharraren jazoera ezagutu osteko gehienezko zazpi 
eguneko epearen barruan, eta aseguratzaileari ematea ezbeharraren egoera eta 
ondorioei buruzko informazio mota guztia. Betebehar hori urratuko balitz, kalte-
ordainerako eskubidea galduko litzateke doloa edo kulpa larria gertatu izan balitz. 

- Kaltetutako aldetik judizialki demandatua izanez gero, aseguratzailearen parte-hartzea 
eskatzea prozesu judizialean, legeak hala baimentzen duenean. 

- Ez negoziatzea, onartzea edo ukatzea ezbeharrari lotutako hirugarren kaltetuak, ezta 
erantzukizuna hartzea eragindako kalteengatik ere, aseguratzaileak espresuki hala 
baimendu ezean. 

C) "Kristalen haustura" edo "Gidariaren gorputz-istripuak" estalduren pean esalita dagoen 
ezbeharra jazotzean, aseguratzaileari jakinarazi beharko dio asegurudunak: 
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- ezbeharraren jazoera, hori ezagutzen denetik hurrengo 3 egun baliodunen barruan. 

- ezbehar berarekin erlazionatuta ordain gisa jasotako edozein kopuru. 

9. KALTEEN ORDAINA 

9.1 Behin ezbeharra gertatzean, aseguru-kontratuaren alde kalte-ordaina jaso edo prestazioa lortu 
nahi duen asegurudunak edo hartzaileak bideratu egin beharko du prestazio mota bakoitzerako 
Baldintza partikularretan agertzen diren harremanetarako telefonoetara. 

Aseguruaren hartzailea edo aseguruduna ez den hirugarren pertsona denean erreklamazioa 
aurkezten duena, aseguratzaileak jakinarazi egin beharko dio erreklamazioa eta kalteen 
zenbatekoa ziurtatzeko aurkeztu behar duen dokumentazioa zein den. 

9.2 Erreklamazioak erreferentzia egiten dienean "Gidariaren gorputz-istripuak" klausulapean 
estalitako kalteei, hurrengo dokumentazioa emango zaio aseguratzaileari, sufritutako kaltearen 
arabera: 

A) Gidariaren heriotzaren kasuan: 

1. Data eta heriotzaren egoerak eta arrazoiak jasotzen dituen medikuaren txostena. 

2. Heriotza-ziurtagiria eta hildakoaren NANaren kopia 

3. Hildakoaren azken nahien ziurtagiria 

4. Testamentuaren kopia bat eta behar denean, jaraunsleen notario-aitorpena edo 
aitorpen judiziala. 

5. Jaraunsle bakoitzaren NANaren kopia. 

6. Oinordetzen gaineko zergaren likidazioa egiaztatzen duen dokumentuaren kopia. 

B) Gidariaren ezintasun iraunkorreko kasuan: 

1. Ziurtagiri medikoa, zeinak adieraziko duen, gertaera data, kausak, istripuaren garapena 
eta ondoriozko desgaitasuna; horrela, zehaztu ahal izango da lan egiteko gaitasunaren 
galera iraunkorraren ehunekoa. 

2. Lesionatuaren NANaren kopia, aseguratzaileak ez balitu izango datu horiek. 

9.3 Aseguratzaileak ezbeharra ukatzea erabakitzen duenean, modu frogagarrian jakinarazi beharko 
dio erreklamazioa egin zuen pertsonari, uko egitearen arrazoiak adieraziz, uko egitea oinarritzen 
duen kausaren ezagutza izan zuen eguneko datatik kontatzen hasita ondorengo hiru hilabeteen 
barruan. Bidezkoa balitz ezbehar baten ukatzea horri kargudun ordainketak egin ostean edo bere 
ondorioak fidantzatu ostean, aseguratzaileak errepikatu ahal izango ditu asegurudunaren aurrean 
asetutako zenbatekoak, edo sortutako fidantzaren alde ordaindu zituen horiek. 

9.4 Ez dagoenean inolako arrazoirik aseguratzaileak uko egiteko kalte-ordainaren ordainketari, 
behartuta egongo da kalte-ordaina asetzera ezbeharraren existentzia zehazteko beharrezkoak 
diren ikerketa eta peritazioen amaieran, eta behar denean, horretatik sortzen diren kalteen 
zenbatekoa. Edozein kasutan, aseguratzaileak ezbeharraren aitorpenaren harreratik hasita 
berrogei egunen barruan, ordaindu egin beharko du aseguratzaileak berak ezagututako egoeren 
arabera zor duenaren gutxieneko zenbatekoa. 

9.5 Ezartzen bada lesionatutako pertsonak ere lagundu egin zuela bere portaerarengatik ezbeharra 
gerta zedin, aseguruaren kalte-ordaina murriztu egingo da kaltetuaren erruaren proportzioan. 
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10.  BESTE HORNIDURA BATZUK 

10.1 Aseguratutako ibilgailuaren erabilerari dagokionez hirugarrenei eragindako kalteentzako 
ordainketaren ondoren, aseguratzaileak eskubidea du asegudurunaren aurka errepikatzeko 
indarrean dagoen legerian aurreikusitako kasuetan. 

10.2 Aseguratzaileak, behin kalte-ordaina ordainduta, eskubideak eta akzioak erabili ahal izango ditu, 
ezbeharraren ondorioz asegurudunari dagozkionak, horren erantzuleak diren pertsonen aurrean, 
kalte-ordainaren mugara arte. 

10.3 Idatziz egin behar dira aseguratzailearen eta hartzailearen arteko komunikazio guztiak. Baliozkoak 
izango dira komunikazio guztiak, gutun bidez izateaz gain, beste idatzizko edozein bideren bitartez 
ere, barne hartuz posta elektronikoa, SMS edo faxa, aseguratzaileak zein hartzaileak emandako 
helbidean, poliza kontratatzean edo ondoren, hartzaileak jakinarazi beharko diolarik 
aseguratzaileari, ahal bezain pronto, edozein aldaketari buruz emandako ohiko helbidean, 
telefonoan, fax edo posta elektronikoko helbidean. 

Aseguratzaileak hartzaileari edo behar denean asegurudunari edo onuradunari egindako 
komunikazioak polizan aitortutako helbidean, posta elektronikoko helbidean, faxean edo 
telefonoan egingo dira.  Eragina izango dute, jasoak izango balira bezala, errefusatutako 
komunikazio idatziek, jaso gabeko hartu-seinalea duten ziurtagiriek, ireki gabekoak mezu 
elektroniko edo SMSen kasuan eta haien helmugara iristen ez direnek helbidea, posta 
elektronikoa, telefonoa eta abar aldatzeagatik, aseguratzaileari jakinarazi gabe. 

Urrutiko aseguru-kontratua ospatzeko kasuan, komunikazioak telefono bidez egin ahal izango 
dira, eta elkar baimentzen dute aldeek efektu horietarako mantentzen diren telefono bidezko 
elkarrizketak grabatzea.  

Aurrez adierazitakoa ere aplikatu egingo da asegurudunaren aldeko komunikazioak aseguru-
bitartekari baten bidez egiten direnean. 

10.4 Kontratu horretatik eratorritako jarduerak preskribatu egingo dira bi urteren ostean, salbu 
"Gidariaren istripuak"-en estaldurak, horiek 5 urteren ostean preskribatuko dira. Preskripzio epea 
zenbatzen hasiko da akzioak erabil zitezkeen datatik.  

Egunetan zehaztutako epeak egun naturaletan zenbatuko dira, egun baliodunak diren espresuki 
adierazi ezean. 

10.5 Kontsultak eta erreklamazioak 

Aseguru-kontratuaren honen betetzean eztabaida sortuko balitz, aseguruaren hartzailea, 
aseguruduna, onuradunak eta hirugarren kaltetuak edo eskubidedunek erreklamazio edo kexa 
aurkez diezaiokete aseguratzaileari, gutun bidez, hurrengo helbidera bidaliz: posta-kutxa 27, 
Corralones kalea 5, Fuenlabrada PK 28945, Madrilgo Erkidegoa, edo posta elektroniko bidez 
(spain@euroins.bg) "www.euroins.bg." web-orrian kontsulta daitekeen prozeduraren arabera. 

Aseguratzaileak ukatu egiten badu erreklamazioa edo ez badu erantzuten bere aurkezpen osteko 
bi hilabeteko epean, erabiltzaileak erreklamazio edo kexa formulatu ahal izango du Aseguru eta 
pentsio-funtsen zuzendaritza nagusiko erreklamazio-zerbitzuaren aurrean (Castellanako 
pasealekua 44, 28046 Madril, e-mail: reclamaciones.seguros@mineco.es, bulego birtuala 
oficinavirtual.dgsfp@mineco.es). 

mailto:reclamaciones.seguros@mineco.es
mailto:oficinavirtual.dgsfp@mineco.es
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Aldeen berariazko adostasunarekin bakarrik jarriko dira aseguru-kontratuaren interpretazio eta 
betetzetik eratorritako desberdintasunak bitartekari edo epaileen judizioan, indarrean dagoen 
legeriaren arabera. 

11.  ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOAK ESTALITAKO ARRISKUAK 

11.1 ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOAREN APARTEKO GERTAERETATIK 
ERATORRITAKO GALEREN KALTE-ORDAINEN KLAUSULA, PERTSONEI ETA ONDASUNEI 
EGINDAKO KALTEEN ETA LURREKO IBILGAILU ETA AUTOMOBILEN ERANTZUKIZUN 
ZIBILEKO KONBINATUTAKO ESTALDURAK DITUZTEN ASEGURUETAN 

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren legezko Estatutuaren testu bateginean zehaztutakoaren 
arabera,7/2004 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 29koak onartzen duena, aipatutako 
enpresa-erakunde publikoaren alde derrigorrez errekargua barne hartu behar duten aseguru-
kontratuaren hartzaileak aparteko arriskuen estaldura erabakitzeko gaitasuna du indarrean 
dagoen legeriak agindutako baldintzak betetzen dituen edozein erakunde aseguratzailerekin.  

Espainian jazotako aparteko gertaerengatik sortutako ezbeharretatik eratorritakoak, eta bertan 
kokatutako arriskuei eragiten dietenak, eta pertsonei egindako kalteei dagokienez, baita atzerrian 
jazotakoak ere asegurudunak Espainian duenena bere ohiko bizilekua, kalte-ordainak Aseguruen 
Konpentsazio Partzuergoak ordainduko ditu, hartzaileak ase dituenean bere alde dagozkion 
errekarguak eta hurrengo egoeretako bat gertatuko balitz:  

A) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako aparteko arriskua ez dagoenean 
erakunde aseguratzailearekin kontratatutako aseguru-polizaren bidez babestuta.  

B) Aipatutako aseguru-poliza horrek babestuten duen arren, erakunde aseguratzailearen 
betebeharrek ezin direnean bete judizialki konkurtsoan dagoelako edo esku-hartutako 
edo Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak bere gain hartutako likidazio-prozedurari 
lotuta dagoelako.  

Aseguruen Konpentsazio Partzuegoak egokitu egingo du bere jarduketa aipatutako legezko 
Estatuan, 50/1980 Legean, urriaren 8koan, Aseguru Kontratuenean xedatutakora, aparteko 
arriskuen aseguruaren Erregelamenduan 300/2004 Errege Dekretuak onartutakoa, otsailaren 
20koa, eta xedapen osagarrietan.  

11.2 LEGEZKO ARAUEN LABURPENA  

1. Estalitako aparteko gertaerak  

A) Naturaren hurrengo fenomenoak: lurrikarak eta itsasikarak; aparteko uholdeak, barne 
hartuz itsasoaren erasoak eragindakoak; sumendien erupzioak; ezohiko ekaitz ziklonikoa 
(barne hartuz 120 km/h baino handiagoko aparteko haize-boladak eta tornadoak); eta 
gorputz sideral eta aerolitoen erorketak.  

B) Bortizki sortutakoak terrorismoa, matxinada, sedizio, jaikialdi eta herri-zalapartaren 
ondorioz.  

C) Indar armatuen edo segurtasun indar eta gorputzen gertaerak edo jarduketak bake 
garaian.  

Fenomeno atmosferikoak eta sismikoak, sumendietako erupzioak eta gorputz sideralen 
erorketa ziurtatu egingo dira, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak eskatuta, Estatuko 
Meteorologia Agentziak (AEMET), Institutu geografiko nazionalak eta gai horretan 
eskumena duten gainontzeko erakunde publikoek igorritako txostenen bitartez. Izaera 
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politiko edo sozialeko gertaeren kasuetan, eta baita indar armatuen edo segurtasun 
indar eta gorputzen sortutako gertaeren edo kalteen kasuan bake garaian, Aseguruen 
Konpentsazio Partzuergoak bildu ahal izango ditu eskumena duten organo jurisdikzional 
eta administraziokoetatik jazotako gertaerei buruzko informazioa.  

2. Baztertutako arriskuak  

A) Aseguru-kontratuaren Legearen arabera kalte-ordainak sortzen ez dituztenak.  

B) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren aldeko errekargua derrigorrezkoa den 
aseguru-kontratuen desberdinekin aseguratutako ondasunetan sortutakoak.  

C) Aseguratutako gauzaren berezko akats edo okerraren, edo ageriko mantentze faltaren 
ondoriozkoak.  

D) Gatazka armatuengatik sortutakoak, nahiz eta aurretik ez den gerra aitorpen ofizialik 
egon.  

E) Energia nuklearretik eratorritakoak, kalterik egin gabe 12/2011 Legean, maiatzaren 
27koan ezarritakoaren arabera, kalte nuklearrengatiko erantzukizun zibilari buruzkoa 
edo material erradiaktiboengatik sortutakoak. Hala ere, aurrekoan, barne hartuta 
daudela ulertuko da aseguratutako instalazio nuklearrean sortutako zuzeneko kalte 
guztiak, instalazioari berari eragiten dion aparteko gertaera baten ondoriozkoak 
direnean.  

F) Denboraren ekintzaren ondoriozkoak, eta modu iraunkorrean osorik edo partzialki 
murgildutako ondasunen kasuan, olatuen edo korronte arrunten ekintzari bakarrik 
egozgarriak direnak.  

G) Aurreko 1.a) atalean adierazitakoen desberdinak diren naturako fenomenoek 
sortutakoak, eta bereziki, maila freatikoaren igoerak, hegalen mugimenduak, lurrazalen 
finkapenak, haitz-luiziak edo antzeko fenomenoek sortutakoak, salbu horiek ageriki euri-
uraren ekintzarengatik sortuak direnean, zeinak era berean, eremuan aparteko uholde 
egoera sortuko luketen eta aipatutako uholdearen aldibereko izaerarekin gertatuko 
balira.  

H) 9/1983 Lege Organikoan, uztailaren 15ekoan, bilera-eskubidearen erregulatzailea 
denean xedatutakoaren arabera egindako bilera eta manifestazioetan gertatutako 
jarduketa nahaspilatsuek sortuak, eta baita legezko greben joatean, aipatutako egoera 
aurreko 1.b) atalean adierazitakoetatik aparteko gertaera gisa kalifika daitezkeenak izan 
ezik.  

I) Asegurudunaren fede gaiztoarengatik sortuak.  

J) Fenomeno naturalek eragindako ezbeharretatik eratorriak, zeinak kalteak sortzen 
dizkieten ondasunei edo diru-galerak, polizaren jaulkipen data edo efektu-data, 
ondorengoa izango balitz, ez denean ezbeharra gertatu baino zazpi egun naturalen 
aurrekoa, salbu frogatzen denean aseguruaren aurreko kontratazioaren ezintasuna, ez 
dagoelako interesik aseguratzeko. Gabealdi hori ez da aplikatuko poliza ordezkatu edo 
aldatzen bada, erakunde berean edo beste batean, jarraitutasun soluziorik gabe, 
handiagotze edo estaldura berriko objektu izango litzatekeen aldean izan ezik. Ez da 
aplikatuko ere polizan aurreikusitako errebalorizazio automatikotik sortutako 
aseguratutako kapitalen zatirako.  

K) Lehen primaren ordainketaren aurretik sortutako ezbeharrei dagozkienak, edo Aseguru-
kontratuaren Legean ezarritakoaren arabera, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren 
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estaldura etenda dagoenean edo iraungita geratzen denean primen ordainketa 
ezarengatik.  

L) Ondasunei egindako kalteen kasuan, albokoak edo kalte zuzen edo albo-kalteetatik 
eratorritako galerak, aparteko arriskuen aseguruaren erregelamenduan ordaindu 
beharreko gisa mugatutako diru-galeren desberdinak direnak. Bereziki, ez dira barne 
hartzen estaldura horretan energia elektrikoaren, gas erregaien, fuel-olioaren, eta beste 
jariakor batzuen kanpo-horniketako mozketa edo aldaketaren ondorioz sufritutako 
kalteak edo galerak, ezta aurreko paragrafoan aipatutakoen desberdinak diren beste 
albo-kalte edo galerak, nahiz eta aldaketa horiek aparteko arriskuen estalduran barne 
hartutako kausa batetik eratorri.  

M) Horien tamaina eta larritasunarengatik, Nazioko Gobernuak "hondamendi edo 
kalamitate nazional" gisa kalifikatzen dituen ezbeharrak.  

N) Lurreko ibilgailu automobilen erantzukizun zibilaren kasuan, estaldura horretatik 
eratorritako kalte pertsonalak.  

3. Frankizia:  

i. Asegurudunaren kontura dagoen frankizia honelakoa izango da:  

A) Zuzeneko kalteen kasuan, gauzen kalteen aurkako aseguruetan, asegurudunaren 
kontura dagoen frankizia ehuneko zazpi izango da ezbeharrarengatik sortutako 
ordaindu beharreko kalteen zenbatekotik. Hala ere, ez zaie frankiziagatiko 
kenketarik egingo etxebizitzei, etxebizitzen jabeen erkidegoei, zein automobil-
aseguruen polizarengatik aseguratuta dauden ibilgailuei eragiten dieten kalteei.  

B) Irabazien galeraren kasuan, asegurudunaren kargu dagoen frankizia polizan 
aurreikusitakoaren berdina izango da, denbora edo zenbatekoan, irabazien 
galerako ezbehar arrunten ondoriozkoak diren kalteetarako. Irabazien galerako 
ezbehar arrunten estaldurarako frankizia desberdinak egongo balira, aplikatu 
egingo dira estaldura nagusirako aurreikusitakoak.  

C) Irabazien kalte eta galeretarako konbinatutako frankizia ezartzen denean poliza 
batean, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoarengatik likidatuko dira aurreko a) 
atalean aurreikusitakoaren arabera aplikatzea dagokion frankiziaren kenketa duten 
kalte materialak, eta estaldura nagusirako polizan ezarritako frankiziaren 
kenketarekin sortutako irabazien galera, murriztua dena kalte materialen 
likidazioan aplikatutako frankizian.  

ii. Pertsonen aseguruetan ez da frankiziagatiko kenketarik egingo. 

 

4. Estalduraren hedapena  

i. Aparteko arriskuen estaldura ondasun edo pertsonengana iritsiko da, aseguru-polizetan 
ezarri diren aseguratutako kopuruez gain, arrisku arrunten estaldura-efektuetara. 

ii. Hala ere, aurrekoari dagokionez: 

A) Motordun ibilgailuei berezko kalteak estaltzen dizkieten polizetan Aseguruen 
Konpentsazio Partzuergoaren aldeko aparteko arriskuen estaldurak bermatu egingo 
du asegura daitekeen interesaren guztizkoa, nahiz eta poliza arruntak partzialki 
egin.  
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B) Ibilgailuek lurreko ibilgailu automobilen erantzukizun zibileko poliza dutenean 
bakarrik, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren aparteko arriskuen estaldurak 
bermatu egingo du ibilgailuaren balioa ezbeharraren jazoeraren berehalako 
aurreko unean duen egoeran, merkatuan, oro har, onarpen orokorreko erosketa 
prezioen arabera.  

C) Kontratuan aurreikusitakoaren arabera, eta aseguru pribatuen araudi 
erregulatzaileari jarraiki hornidura matematikoa sortzen duten bizi-aseguru 
polizetan, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren estaldurak erreferentzia egingo 
dio asegurudun bakoitzerako arriskuan dagoen kapitalari, hau da, aseguratutako 
zenbatekoaren eta hornidura matematikoa jaulki duen erakunde aseguratzaileak 
sortuta izan behar duenaren arteko diferentzia. Hornidura matematikoari dagokion 
zenbatekoa asetua izango da aipatutako erakunde aseguratzailearen aldetik. 

11.3 KALTEEN KOMUNIKAZIOA ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOARI  

1. Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari dagokion estalduraren kalte-ordainen eskaera 
aseguruaren hartzaileak, asegurudunak edo polizaren onuradunak, edo aurrekoen kontu eta 
izenean jarduten duenak, edo asegurua kudeatzeko erabiliko den erakunde aseguratzaile edo 
aseguru-bitartekariaren parte-hartzearen bitartez komunikatuko da.  

2. Horrela egin ahal izango da kalteen komunikazioa eta ezbeharren tramitazioaren prozedura 
eta egoerari dagokion edozein informazioren lorpena:  

- Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren dei-zentrora deituz (952 367 042 edo 902 222 
665).  

- Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren web-orriaren bidez (www.consorseguros.es). 

3. Kalteen balorazioa: Aseguruen legeriaren eta aseguru-polizaren edukiaren araberako 
ordaingarriak gerta daitezkeen kalteen balorazioa Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak 
egingo du, eta hori ez da lotuko arrisku arruntak estaliko dituen erakunde aseguratzaileak 
behar denean egindako balorazioetara.  

4. Kalte-ordainaren ordainketa: Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak kalte-ordainaren 
ordainketa egingo dio aseguruaren onuradunari bankuko transferentziaren bitartez. 

BIDAIAKO LAGUNTZA 

Bermatutako laguntza DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, ("DAS") sozietatearen bidez emango da, eta bere datuak polizaren Baldintza partikularren agertzen 
dira. 

Estaldurak eta esklusioak bidaiako laguntzaren eta modalitate bakoitzeko espezifikoen Baldintza orokorren 
arabera zuzentzen dira, eta jarraian adierazten dira; bertan jaso gabekoetan, polizaren gainontzeko baldintzak 
aplikatuko dira. 

Hartzaile edo asegurudunak berme horrek estalitako zerbitzuren bat behar balu, deitu telefonoz edo komunikatu 
fax edo posta elektronikoz DASi. 

Estalitako zerbitzuren baten prestaziorako aukera eman liezaiokeen gertaera jazotzean, ezinbesteko baldintza 
izango da DASen eskuhartzea eskatzea bere kudeaketarako eta behar denean, dagokion baimena eskuratzeko. 

1. BERMEEI APLIKA DAKIZKIEKEEN BALDINTZEN DESKRIBAPENA. BRONTZE MODALITATEA  

http://www.consorseguros.es/
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1.1 BEHARREZKO LAGUNTZA MEDIKO ETA SANITARIOA BIDAIAN 

Istripu edo ezusteko izaera duen gaixotasun baten ondorioz asegurudunak laguntza mediko, 
kirurgiko, farmazeutiko edo ospitalekoa behar badu, DASek behar diren profesional eta osasun-
establezimenduen esku-hartzea antolatuko du zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren 
arretarako, 600 €-ko muga izanik Espainian, 50 € odontologia gastuetan eta 6.000 € nazioarteko 
arlorako, eta hurrengo gastuez arduratuko da: 

A) Gastu eta ordainsari mediko eta kirurgikoak. 

B) Mediku batek agindutako gastu farmazeutikoak. 

C) Ospitaleratze-gastuak. 

1.2 BERMEAK ASEGURUDUNAREN GAIXOTASUN EDO ISTRIPU KASUAN BIDAIAN 

Bat-batean asegurudunaren gertatutako istripu edo gaixotasunaren kasuan, DASek zerbitzuak 
emango ditu edota bere gain hartuko ditu jarraian xehatzen diren gastuak: 

A) Zaurituen eta haien lagunen osasun-lekualdaketa edo aberriratzea 

1. Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren lekualdaketa, irizpide medikoaren arabera, 
gertueneko ospitale-zentrora edo bere Espainiako bizilekura arte.  

2. Bere ekipo medikoaren aldeko kontrola, zauritutako edo gaixotutako aseguduruna 
artatuko duen medikuarekin harremanetan, jarraitu beharreko tratamendu onenerako 
neurri komenigarriak eta bide egokiena zehazteko bere aldi baterako lekualdaketarako 
egokiena den beste ospitale-zentro batera edo bere bizilekura arte. 

3. Zauritutako edo gaixotutako aseguruduna asegurudunak bere bizileku gisa zehaztuta 
duen herritik kanpo kokatutako ospitalean ospitaleratzen bada, DAS arduratuko da 
ondoren aipatutako bere bizilekura lekualdatzen.  

4. Gainontzeko asegurudun laguntzaileak (zauritu edo gaixotu gabekoak) ez balira egongo 
bidaian jarraitzeko baldintzetan, hasiera batean aurreikusitako bideen bitarte, DAS 
arduratuko da haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) 
lekualdatzeaz.   

5. Lekualdatutako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben 
laguntzaz bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile 
edo asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko 
haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean.             

Kasu bakoitzean zauritutako edo gaixotutako aseguruduna lekualdatzeko erabiliko den 
modua DASen talde medikoak erabakiko du larrialdiaren eta kasuaren larritasunaren 
arabera. Europan eta Mediterraneo itsasoko urbazterreko herrialdeetan DASek 
aipatutako lekualdaketa egin ahal izango du bereziki egokitutako hegazkin sanitarioaren 
bitartez.        

B) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren laguntzaileentzako gastuak. 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak eskatu egiten badu bere 
ospitaleratzea hamar egun baino handiago den epealdirako eta laguntzaile gabe baldin 
badago, DASek bere gain hartuko ditu hurrengo pausoak: 

1. Asegurudunaren familiarraren edo hark esleitutako pertsonaren (Espainian bizilekua 
duena) lekualdaketa gastuak (joan-etorria), hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen 
maila). 
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2. Ospitaleratzea atzerrian gertatzen bada, laguntzailearen egonaldiaren gastuak, aurrez 
dagozkion fakturak aurkeztuz, gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 
egunez. 

C) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren agindu medikoagatiko hoteleko 
egonaldiaren luzapenaren gastuak. 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak ez badu beharrezko egiten bere 
ospitaleratzea, baina medikuaren aginduz ohean egotea eta bidaiarekin ez jarraitzea 
gomendatzen zaionean, DASek bere gain hartuko ditu egonaldiaren luzapenagatik 
sortutako hoteleko gastuak bidaiarekin jarraitzea edo bere Espainiako bizilekura posible 
den arte, gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez 

1.3 BERMEAK ASEGURUDUNAREN HERIOTZAREN KASUAN BIDAIAN 

Bidaian asegurudunaren heriotzaren kasuan, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Gorpua Espainiako bere ehorzte lekura arte lekualdatzea. 

2. Post mortem egokitzapen gastuak (hala hartuz, baltsamatzea eta hilkutxaren garraioa) 
legezko baldintzen arabera. Ez dira barne hartuko ehorzketa eta zeremoniaren gastuak.        

3. Antolatzea eta bere kargu hartzea gainontzeko asegurudunen bizilekurako edo ehorzte 
lekurako itzulera Espainiara, horiek ez daudenean bidaiarekin jarraitzeko moduan, 
hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila). 

4. Hildako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben laguntzaz 
bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile edo 
asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko haien 
bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean.          

1.4 BERMEAK ASEGURATUTAKO BIDAIAN FAMILIARRAREN OSPITALERATZE EDO HERIOTZA KASUAN 

Asegurudunetako edozeinek eten egin behar balu bere bidaia bere ezkontidearen edo izatezko 
bikotearen edo seme-alabaren baten, guraso edo aiton-amonen, biloba, anai-arreba, aita-
amaginarreba, suhi, errain edo koinatuaren heriotza edo gaixotasun larriagatiko ospitaleratzearen 
ondorioz, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo treneko (lehen 
maila) txartela, bidaia etendako lekutik Espainiako ehorzte edo ospitaleratze lekura arte.  

2. Antolatu eta bere kargu hartuko du gainontzeko asegurudunen bizilekurako itzulera, horiek 
ezin dutenean bidaiarekin jarraitu hasiera batean aurreikusitako bideen bidez, haien eskura 
jarriz joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo tren (lehen maila) txartela. 

Berme horren efekturako gaixotasun larritzat joko da gutxieneko zazpi eguneko epealdiko 
ospitaleratzea eskatzen duena. 

Asegurudunak itzulerako txartela trukatu ahal izango du bere ohiko bizilekura arte. 

 

 

1.5 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ISTRIPU EDO MATXURARENGATIK 
ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN GELDITZE KASUAN 

Ibilgailuak istripua edo matxura izango balu eta ibilgailuak atoian eramateko bermea beharko 
balu, gelditzetik gertu dagoen garaje batera bere konponketarako atoian eraman denean, eta 
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polizan izendatutako asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago dagoenean, DAS 
hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du egokia den garraiobidea konponketa egingo den garajera 
arte joateko. 

2. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo balitz, 
DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua izatea 
bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik desberdina 
den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak zein erregaiarenak. 
Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren kargura izango litzatekeena 
kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, 
betiere gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Gelditutako ibilgailua, istripu edo matxurarengatik, ezin denean egun berean 
konpondu, eta konponketa itxaron bitartean hoteleko egonaldiaren gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

3. Behin ibilgailua konponduta dagoenean, beharrezko garraio-zerbitzua ematea asegurudunari 
edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. Ibilgailua konpontzen ari bada 
bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora, DASek bere eskura jarriko luke treneko txartela 
(lehen maila). Ibilgailua konpontzen ari bada bere bizilekutik 100 km baino gehiagora, DASek 
bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

1.6 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN LAPURRETA 
KASUAN 

Bidaian asegurudunaren jabetzako ibilgailua lapurtuko balitz polizan izendatutako 
asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo 
balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen 
maila). 

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua 
izatea bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik 
desberdina den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak 
zein erregaiarenak. Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren 
kargura izango litzatekeena kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren 
diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 
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a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, betiere 
gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Ibilgailua berreskuratzeko itxaronaldian hoteleko egonaldiko justifikatutako gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

2. Lapurtutako ibilgailua funtzionamendu egoeran berreskuratzeko kasuan, beharrezko garraio-
zerbitzua ematea asegurudunari edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. 
Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora berreskuratuko balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gehiagora 
aurkituko balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela 
(lehen maila).  

Estali egingo dira garraio gastuak lapurreta datatik sei hilabetera gehienez. 

Ezinbesteko baldintza izango da berme horren prestaziorako asegurudunak autoritate 
eskudunen aurrean salaketa aurkeztu izana. 

 

 

1.7 MEDIKAMENTUEN BIDALKETA 

Atzerrian lekualdatutako ASEGURUDUNAK erabili egingo balu "Beharrezko laguntza mediko eta 
sanitarioa bidaian" bermea, ASEGURATZAILEA arduratuko da beharrezko medikamentua bilatu 
eta bidaltzeaz bide azkarrena erabiliz, hori ez bada existitzen laguntza ematen den herrialdean.  

Aseguratzaileak bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 120,00 €-ko 
zenbatekora arte. 

1.8 PREMIA BIZIKO AHAZTUTAKO OBJEKTUEN BIDALKETA 

Aseguratzaileak bidali egingo dizkio asegurudunari, hori dagoen lekura, premia bizikotzat jo 
daitezkeen objektu edo sendagaiak (dagokien herrialdeen legeriaren arabera), eta asegurudunak 
bere bizilekuan ahaztu zituenak bidaia hasterakoan, betiere horiek ordezkatzea zaila edo garestia 
denean aseguruduna dagoen lekuan. 

Aseguratzaileak soilik bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 250,00 €-
ko zenbatekora arte. 

1.9 ETXEKO EZBEHAR LARRIARENGATIKO ASEGURUDUNAREN ITZULTZEA ATZERRIAN DAGOENEAN 

ASEGURATZAILEAK ASEGURUDUNAREN eskura jarriko du garraio txartela bere bizilekura itzul 
dadin, hark bere bidaia eten behar duenean bere bizileku nagusian kalte larriak gertatu direlako, 
sutearengatik, betiere horrek suhiltzaileen lana eskatzen duenean, lapurreta burutua eta polizia-
autoritateen aurrean salatua izan denean, edo uholde larriaren eraginez, ezinbestekoa delarik 
bere presentzia, ezin direlarik egoera horiek konpondu zuzeneko familiarren edo bere 
konfiantzako pertsonen bidez, betiere gertaera bidaiaren hasierako dataren ostean gertatzen 
denean. Halaber, ASEGURATZAILEAK bere gain hartuko du ASEGURUDUNAREKIN batera bidaian 
lagun zuen pertsonaren garraiorako bigarren txartela, eta horrek bere itzulera aurreratu egin 
zuen, betiere bigarren pertsona hori poliza honek aseguratuta dagoenean. 

1.10 ERRESKATEA ETA SALBAMENDUA 

Aseguratutako ibilgailuak, bide arrunt eta zirkulaziorako gaitutakoetan zirkulatuz, iraulketa edo 
erortzea sufrituko balu desnibelean, bere lekualdaketa eragotziz, DASek bermatu egingo du 
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erreskate edo salbamendu zerbitzua leku egokian kokatu arte, berriz zirkula dezan edo atoian 
eraman ahal izateko, 600 €-tan finkatutako mugara arte. 

Bide arrunta eta zirkulaziorako gaitutzat joko dira autobideak, autobiak, errepide arruntak, 
aipatutako bide horietan kokatutako eta atxikitako atsedenguneak, zerbitzu-galtzadak eta 
edozein ibilgailu motarako geldialdi edo aparkaleku eremuak, zeharkaleak, plazak, kaleak edo hiri 
barruko eta hiri arteko bideak. 

Estali egingo da arruntak ez diren bideetako erreskatea, hala nola, erabilera publiko edo 
pribatuko pista eta bideak, betiere ibilgailuaren gelditze lekua sarrera errazekoa denean 
garabiarentzat. 

1.11 IBILGAILUA ATOIAN ERAMATEKO ZERBITZUA 

Istripua edo matxura dela eta aseguratutako ibilgailuaren gelditze kasuan, DASek bermatu egingo 
du aseguratutako ibilgailua atoian eramateko edo horren garraiorako zerbitzua, gelditze lekutik 
gertuen dagoen zerbitzu ofizialera edo itunpeko garajera arte, 150 km-tako mugarekin 
(ezinbestekoa denean, 150 eurokoa izango da hartutako kostua). 

1.12 LARRIALDIKO KONPONKETA ERREPIDEAN 

Aseguratutako ibilgailuari bere kabuz bidaiarekin jarraitzea eragozten dion matxura edo istripu 
arineko kasuan, DAS arduratuko da larrialdiko errepideko konponketa zerbitzuaz, asegurudunak 
bidaia jarraitu edo ibilgailua garajera eraman ahal izan dezan behin betiko konponketa egiteko, 
bere gain hartuz lekualdaketa eta eskulanaren gastuak.  

Istripu edo matxura arintzat joko dira horien konponketa garajetik at egin daitezkeenak eta 60 
minutu baino gehiagoko eskulan denbora gainditzen ez dutenak. 

Berme horren efektuetara, matxuratzat joko da erregai falta, gurpilaren aldaketa zulaketa edo 
leherketarengatik eta bateriaren birkargatze falta. Ez da matxuratzat joko da elektrizitate 
birkargatze falta ibilgailu elektrikoetan ezta aire falta ere.  

Berariaz baztertuta geratuko dira berme horretatik erregaiaren kostua edo ordezkatu beharreko 
piezen kostutik eratorritako gastuak. 

1.13 KOLPATUTAKO, MATXURATUTAKO EDO LAPURTUTAKO IBILGAILUAREN GARRAIOA 

Bidai batean zehar, aseguratutako ibilgailuak istripua izango balu, matxuratu egingo balitz edo 
lapurretaren ostean bere zirkulazioa eragozten duten kalteekin berreskuratuko balitz, DASek 
bermatu egingo du ibilgailuaren garraioa asegurudunak esleitutako garajera arte, bere bizilekutik 
gertu dagoena, eta bere gain hartuko ditu 600 €-ra arteko mugara arte nazioarteari dagokionez 
eta gastuen guztizkoa Espainiaren kasuan. Berme hori eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da 
ibilgailua konpondu ezin izatea (behin betiko edo zirkulatzea ahalbidetzen dion behin-behineko 
moduan) gelditzetik 72 orduko epean. 

Ibilgailuaren salmenta-balioa bere konponketarako beharrezkoa den zenbatekoa baino baxuagoa 
izango balitz, asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea ibilgailuaren 
legezko uztea egiteko beharrezkoak diren kudeaketa eta gastuengatik, ibilgailuaren salmenta-
balioaren gehienezko zenbateko baliokidera arte. 

Ibilgailuaren lapurretaren kasuan, estali egingo dira berreskuratutako ibilgailuaren garraioa 
lapurreta datatik sei hilabetera arte gehienez. 

DAS ez da ibilgailuaren aberriratzean izandako atzerepen erantzule, bere borondatearen aurkako 
kausak direla eta. Ibilgailuaren osagarrien ebasketarengatik sortutako kalte edo galeren erantzule 
ere ez da izango, ezta bertan utzitako norberaren gauzenak ere. 
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1.14 ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ZAINTZAREN GASTUAK 

Poliza horren bermeak aplikatuz aseguratutako ibilgailuak zaintza behar balu bere aberriratze edo 
garraioaren aurretik, DASek bere gain hartuko ditu horiek 120 €-ko mugara arte  

1.15 ORDEZKO PIEZEN BIDALKETA 

Aseguratutako ibilgailuaren istripu edo matxuaren ondorioz, bere konponketarako ordezko piezak 
behar balira eta gertaera jazo den herrian ezingo balira lortu, DAS arduratuko da aipatutako 
piezak bidaltzeaz, garraio gastuak aurreratuz. Asegurudunak, bere bidaiaren amaieran, DASi 
ordaindu beharko dizkio, garraio gastuko kontzeptu gisa aurreratutako kopuruak.  

DAS ez da behartuta egongo prestazio hori ematera eskatutako piezak ez baleude Espainian edo 
ez balira fabrikatuko. Ez da bermatuko ordezko piezen kostua zein aurrerapena 

A) EREMU GEOGRAFIKOA 

Ibilgailuaren bermeak: Zerogarren kilometrotik, Espainian, Europan eta Mediterraneo itsasoaren 
itsasertzeko herrialdeetan. 

Pertsonen bermeak eta aseguratutako ibilgailuaren erabilera dela eta pertsonen bermeak: 
Bizilekua dagoen lekutik 25 kilometretatik aurrera (irletan 10 km) mundu osoan. Beharrezko 
laguntza mediko eta sanitarioa bidaian bermerako, asegurudunaren bizilekua dagoen lekutik 100 
kilometroetatik aurrera. 

B) ESTALDURA GABEKO EZBEHARRAK ETA ESKLUSIOAK 

1. Agerikoa den eta bidaiaren hasierako unean ezagututako mantentze akats baten edo 
ezagututako oker mekaniko baten ondorioz eragindako kalteak, eta ezta aurrez laguntza 
zerbitzuaren mailegatzaileak gomendatutako aseguratutako ibilgailuaren behin betiko 
konponketa faltarengatik sortutako kalteak ere. 

2. Ibilgailuen konponketa gastuak, larrialdiko konponketa errepidean bermerako 
ezarritakoa salbu. 

3. Asegurudunaren parte-hartzea apustu, erronka, lasterketa, antolatutako zeharkaldiak 
edo rallyeak, gaitutako bide publikoetatik at zirkulatzea edo lur orotako kirolak praktika 
(triala, enduro, etab.) 

4. Edari alkoholikoak, estupefazienteak, drogak edo medikamentuak irensteagarengatik 
sortutakoak, azken horiek medikuek agindutakoak direnean izan ezik. 

5. Aseguratutako ibilgailuaren gelditzeak edozein mantentze eragiketa, kontrol edo 
doikuntzarengatik edo aseguratutako bermeetan zehaztutakoetatik desberdinak diren 
beste edozein kausarengatik. 

6. Subsidioen ordainketa edo gastuen itzultzea asegurudunarentzat bidegabea den 
aberastea suposatzen dutenean 

7. Asegurudunak berariaz sortutako gertaerak, hala joz asegurudunak ezbeharra 
kontzienteki eta borondatez eragindakoak, edo oso probable gisa erakusten zaionean 
eta onartzen duenean gertatzen den kasuan (zuzeneko doloa edo behin-behineko 
doloa).  

8. Kontratatutako bermeen ondoriozko prestazioen ordainketa, non horien zerbitzua ez 
zaion aurrez DASi eskatu, asegurudunak behar bezala frogatutako ezinbesteko edo 
ageriko ezintasun kasuetan izan ezik. 
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9. Zuzenean edo zeharka, energia nuklear, aldaketa genetiko, erradiazioa erradiaktibo, 
hondamendi natural, gerra-ekintza, istilu eta ekintza terroristetan jatorria duten 
gatazkak. 

10. Defentsa eta erreklamazioa greba, ugazaben itxiera, zein izaera kolektibotik eratorritako 
erabaki eta gatazketan edo horien aurkaratzea gatazka kolektiboaren bidetik egin 
daitekeenean. 

11. Asegurudunaren suizidioaren edo suizidio saiakeraren ondorioak.  

12. Aseguruduna edari alkoholiko, droga toxiko, estupefaziente, edo substantzia 
psikotropikoen eraginpean eta edozein kasutan, legez baimendutakoa baino alkohol-
tasa handiagoarekin gidatzeagatik gertatutako ezbeharrak. Halaber, baztertuta daude 
medikuaren beharrezko agindurik gabe medikamentuak hartzearen ondorioz 
gertatutako ezbeharrak. 

13. Asegurudunak parte hartzeagatik entrenamendu, lehiaketa edo motorrarekin 
erlazionatutako kirol-frogetan, horietatik eratorritako gatazkak. 

14. Asegurudunak baliozko gidabaimen edo lizentziarik gabe edo administrazio-autoritate 
edo autoritate judizial batek agindutako horren etete edo kentze ebazpenak hautsiz 
sortutako ezbeharrak. 

15. Asegurudunak gertaera ezagutu zuenetik autoritateari 48 orduko epean salatu gabeko 
ibilgailuaren lapurretarengatiko ondorioak. 

16. Asegurudunak bidaiaren hasiera baino lehen lehendik bazituen gaixotasunen edo 
gaixotasun kronikoen ondorioak eta gastuak, edo bat-bateko larriagotze arriskua duten 
eta asegurudunak bidaia hasi zuen unean ezagutzen zituenen horiena. 

17. Susperraldi edo bidaiaren aurreko tratamendu medikoen ondorioz oraindik osatu gabe 
dauden gaitzen ondorioak eta gastuak. 

18. DASek esleitutako talde medikoak proposatutako lekualdatze sanitarioa 
asegurudunaren ez onartzeagatik, atzeratzeagatik edo aurreratzeagatik erator litezkeen 
ondorioak. 

19. DASeko talde medikoaren iritziz beharrezkoak ez diren tratamendu mediko edo 
kirurgikoak, eta atzeratu litezkeenak aseguruduna bere bizilekura itzuli arte. 

20. Asegurudunaren haurdunaldia dela eta sortutako ondorioak eta gastuak, lehenengo sei 
hilabeteetan gerta litezkeen eta aurretik jakin ezin diren arazoen kasuan izan ezik.  

21. Asegurudunak haurdunaldia borondatez eteteak eragindako ondorioak eta gastuak. 

22. HIESetik edo hepatitisetik eratorritako gaixotasunengatiko ondorioak eta gastuak. 

23. Tratamendu estetikoen ondorioak eta gastuak. 

24. Betaurreko, lentilla, audiofono, protesi eta aparatu ortopedikoak eskuratze edota 
berritzeagatiko gastuak. 

25. 10 € baino kostu baxuagoa duten gastu mediko edo farmazeutikoak.  

26. Eskatutako tratamenduak (edo txertaketak) sortutako ondorioak eta gastuak bidaiaren 
aurretik edo horren gabeziarengatik.  

27. Asegurudunak apustuetan edo kirol-lehiaketetan, jarduera arriskutsuetan edo 
abenturazko kiroletan parte hartzetik eratorritako lesioak, gaixotasunak eta horien 
ondorioak. Besteak beste, hurrengoak jotzen dira jarduera arriskutsutzat: Eskia, boxeoa, 
halterofilia, arte martzialak, alpinismoa, urpekaritza eta murgilaldiak arnasketa-
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aparatuekin. Abenturazko kiroltzat jotzen dira aireko kirolak, raftinga, puentinga, 
arroila-jaitsiera eta antzekoak. 

28. Pertsonen erreskatea itsasoan, mendian edo basamortuan. 

29. Bertan trata daitezkeen eta asegurudunari bere bidaiarekin jarraitzea eragozten ez 
dieten gaitz edo lesio onberengatiko aberriratzea. 

30. Aurretiko baimenik gabeko taxi, jatetxe eta hoteleko gastuak. 

31. Ibilgailua ez konpontzeak sortutako matxura errepikakorretatik eratorritako prestazioak. 

32. Giltzen galera, ahaztea, haustura edo lapurretatik eratorritako prestazioak. 

33. Gurpil bakarraren zulaketa edo lehertzetik eratorritako prestazioak. 

34. Ibilgailuari zirkulatzea eragozten ez dioten arazo edo matxuretatik eratorritako 
prestazioak (adib. Aire girotuaren gabezia) 

C) DENBORA-EREMUA 

Estali egingo dira polizaren indarraldian zehar gertatutako ezbeharrak. Poliza horretako 
estalduraren efektuetara, ulertuko da ezbeharrak hurrengo datetan gertatu direla: 

1. Aseguratutako ibilgailuarekiko prestazioei dagokienez, ulertuko da istripua, matxura edo 
lapurreta gertatu den unean jazo dela ezbeharra, zeinak laguntza eskaera eragin duen 
asegurudunaren aldetik.  

2. Pertsonei dagozkien prestazioei dagokienez: 

 Horiek istripu, matxura edo lapurretatik eratorriak badira, gertaera horiek jazo 
ziren datan. 

 Horiek heriotzaren, gaixotasunen edo ospitaleratzetik eratorriak badira, heriotza 
gertatzean, gaixotasuna agertzean edo ospitaleratzea ospitalean egin zenean.  

2. BERMEEI APLIKA DAKIZKIEKEEN BALDINTZEN DESKRIBAPENA. ZILAR MODALITATEA 

2.1 BEHARREZKO LAGUNTZA MEDIKO ETA SANITARIOA BIDAIAN 

Istripu edo ezusteko izaera duen gaixotasun baten ondorioz asegurudunak laguntza mediko, 
kirurgiko, farmazeutiko edo ospitalekoa behar badu, DASek behar diren profesional eta osasun-
establezimenduen esku-hartzea antolatuko du zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren 
arretarako, 1500 €-ko muga izanik Espainian, 300 € odontologia gastuetan eta 9000 € nazioarteko 
arlorako, eta hurrengo gastuez arduratuko da: 

A) Gastu eta ordainsari mediko eta kirurgikoak. 

B) Mediku batek agindutako gastu farmazeutikoak. 

C) Ospitaleratze-gastuak. 

2.2 BERMEAK ASEGURUDUNAREN GAIXOTASUN EDO ISTRIPU KASUAN BIDAIAN 

Bat-batean asegurudunaren gertatutako istripu edo gaixotasunaren kasuan, DASek zerbitzuak 
emango ditu edota bere gain hartuko ditu jarraian xehatzen diren gastuak: 

A) Zaurituen eta haien lagunen osasun-lekualdaketa edo aberriratzea 

1. Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren lekualdaketa, irizpide medikoaren arabera, 
gertueneko ospitale-zentrora edo bere Espainiako bizilekura arte.  
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2. Bere ekipo medikoaren aldeko kontrola, zauritutako edo gaixotutako aseguduruna 
artatuko duen medikuarekin harremanetan, jarraitu beharreko tratamendu onenerako 
neurri komenigarriak eta bide egokiena zehazteko bere aldi baterako lekualdaketarako 
egokiena den beste ospitale-zentro batera edo bere bizilekura arte. 

3. Zauritutako edo gaixotutako aseguruduna asegurudunak bere bizileku gisa zehaztuta 
duen herritik kanpo kokatutako ospitalean ospitaleratzen bada, DAS arduratuko da 
ondoren aipatutako bere bizilekura lekualdatzen.  

4. Gainontzeko asegurudun laguntzaileak (zauritu edo gaixotu gabekoak) ez balira egongo 
bidaian jarraitzeko baldintzetan, hasiera batean aurreikusitako bideen bitarte, DAS 
arduratuko da haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) 
lekualdatzeaz.   

5. Lekualdatutako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben 
laguntzaz bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile 
edo asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko 
haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean.             

Kasu bakoitzean zauritutako edo gaixotutako aseguruduna lekualdatzeko erabiliko den 
modua DASen talde medikoak erabakiko du larrialdiaren eta kasuaren larritasunaren 
arabera. Europan eta Mediterraneo itsasoko urbazterreko herrialdeetan DASek 
aipatutako lekualdaketa egin ahal izango du bereziki egokitutako hegazkin sanitarioaren 
bitartez.          

B) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren laguntzaileentzako gastuak 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak eskatu egiten badu bere 
ospitaleratzea hamar egun baino handiago den epealdirako eta laguntzaile gabe baldin 
badago, DASek bere gain hartuko ditu hurrengo pausoak: 

1. Asegurudunaren familiarraren edo hark esleitutako pertsonaren (Espainian 
bizilekua duena) lekualdaketa gastuak (joan-etorria), hegazkinez (turista-maila) edo 
trenez (lehen maila). 

2. Ospitaleratzea atzerrian gertatzen bada, laguntzailearen egonaldiaren gastuak, 
aurrez dagozkion fakturak aurkeztuz, gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta 
gehienezko 10 egunez. 

C) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren agindu medikoagatiko hoteleko egonaldiaren 

luzapenaren gastuak 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak ez badu beharrezko egiten bere 
ospitaleratzea, baina medikuaren aginduz ohean egotea eta bidaiarekin ez jarraitzea 
gomendatzen zaionean, DASek bere gain hartuko ditu egonaldiaren luzapenagatik sortutako 
hoteleko gastuak bidaiarekin jarraitzea edo bere Espainiako bizilekura posible den arte, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

2.3 BERMEAK ASEGURUDUNAREN HERIOTZAREN KASUAN BIDAIAN 

Bidaian asegurudunaren heriotzaren kasuan, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Gorpua Espainiako bere ehorzte lekura arte lekualdatzea. 

2. Post mortem egokitzapen gastuak (hala hartuz, baltsamatzea eta hilkutxaren garraioa) 
legezko baldintzen arabera. Ez dira barne hartuko ehorzketa eta zeremoniaren gastuak. 
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3. Antolatzea eta bere kargu hartzea gainontzeko asegurudunen bizilekurako edo ehorzte 
lekurako itzulera Espainiara, horiek ez daudenean bidaiarekin jarraitzeko moduan, 
hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila). 

4. Hildako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben laguntzaz 
bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile edo 
asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko haien 
bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean. 

2.4 BERMEAK ASEGURATUTAKO BIDAIAN FAMILIARRAREN OSPITALERATZE EDO HERIOTZA KASUAN 

Asegurudunetako edozeinek eten egin behar balu bere bidaia bere ezkontidearen edo izatezko 
bikotearen edo seme-alabaren baten, guraso edo aiton-amonen, biloba, anai-arreba, aita-
amaginarreba, suhi, errain edo koinatuaren heriotza edo gaixotasun larriagatiko ospitaleratzearen 
ondorioz, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo treneko (lehen 
maila) txartela, bidaia etendako lekutik Espainiako ehorzte edo ospitaleratze lekura arte.  

2. Antolatu eta bere kargu hartuko du gainontzeko asegurudunen bizilekurako itzulera, horiek 
ezin dutenean bidaiarekin jarraitu hasiera batean aurreikusitako bideen bidez, haien eskura 
jarriz joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo tren (lehen maila) txartela. 

Berme horren efekturako gaixotasun larritzat joko da gutxieneko zazpi eguneko epealdiko 
ospitaleratzea eskatzen duena. 

Asegurudunak itzulerako txartela trukatu ahal izango du bere ohiko bizilekura arte. 

2.5 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ISTRIPU EDO MATXURARENGATIK 
ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN GELDITZE KASUAN 

Ibilgailuak istripua edo matxura izango balu eta ibilgailuak atoian eramateko bermea beharko 
balu, gelditzetik gertu dagoen garaje batera bere konponketarako atoian eraman denean, eta 
polizan izendatutako asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago dagoenean, DAS 
hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du egokia den garraiobidea konponketa egingo den garajera 
arte joateko. 

2. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo 
balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen 
maila).  

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua 
izatea bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik 
desberdina den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak 
zein erregaiarenak. Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren 
kargura izango litzatekeena kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren 
diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, betiere 
gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  
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b) Gelditutako ibilgailua, istripu edo matxurarengatik, ezin denean egun berean konpondu, 
eta konponketa itxaron bitartean hoteleko egonaldiaren gastuak, gehienezko 80 €-ko 
mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

3. Behin ibilgailua konponduta dagoenean, beharrezko garraio-zerbitzua ematea asegurudunari 
edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. Ibilgailua konpontzen ari bada 
bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora, DASek bere eskura jarriko luke treneko txartela 
(lehen maila). Ibilgailua konpontzen ari bada bere bizilekutik 100 km baino gehiagora, DASek 
bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

2.6 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN LAPURRETA 
KASUAN 

Bidaian asegurudunaren jabetzako ibilgailua lapurtuko balitz polizan izendatutako 
asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo 
balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen 
maila). 

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua 
izatea bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik 
desberdina den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak 
zein erregaiarenak. Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren 
kargura izango litzatekeena kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren 
diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, betiere 
gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Ibilgailua berreskuratzeko itxaronaldian hoteleko egonaldiko justifikatutako gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

2. Lapurtutako ibilgailua funtzionamendu egoeran berreskuratzeko kasuan, beharrezko garraio-
zerbitzua ematea asegurudunari edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. 
Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora berreskuratuko balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gehiagora 
aurkituko balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela 
(lehen maila).  

Estali egingo dira garraio gastuak lapurreta datatik sei hilabetera gehienez. 

Ezinbesteko baldintza izango da berme horren prestaziorako asegurudunak autoritate 
eskudunen aurrean salaketa aurkeztu izana. 

2.7 MEDIKAMENTUEN BIDALKETA 

Atzerrian lekualdatutako ASEGURUDUNAK erabili egingo balu "Beharrezko laguntza mediko eta 
sanitarioa bidaian" bermea, ASEGURATZAILEA arduratuko da beharrezko medikamentua bilatu 
eta bidaltzeaz bide azkarrena erabiliz, hori ez bada existitzen laguntza ematen den herrialdean.  



  

 
 
 31 AUTOMOBIL-ASEGURUA | BALDINTZA 

OROKORRAK 

Aseguratzaileak bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 120,00 €-ko 
zenbatekora arte. 

2.8 PREMIA BIZIKO AHAZTUTAKO OBJEKTUEN BIDALKETA 

Aseguratzaileak bidali egingo dizkio asegurudunari, hori dagoen lekura, premia bizikotzat jo 
daitezkeen objektu edo sendagaiak (dagokien herrialdeen legeriaren arabera), eta asegurudunak 
bere bizilekuan ahaztu zituenak bidaia hasterakoan, betiere horiek ordezkatzea zaila edo garestia 
denean aseguruduna dagoen lekuan. 

Aseguratzaileak soilik bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 250,00 €-
ko zenbatekora arte. 

2.9 ETXEKO EZBEHAR LARRIARENGATIKO ASEGURUDUNAREN ITZULTZEA ATZERRIAN DAGOENEAN 

ASEGURATZAILEAK ASEGURUDUNAREN eskura jarriko du garraio txartela bere bizilekura itzul 
dadin, hark bere bidaia eten behar duenean bere bizileku nagusian kalte larriak gertatu direlako, 
sutearengatik, betiere horrek suhiltzaileen lana eskatzen duenean, lapurreta burutua eta polizia-
autoritateen aurrean salatua izan denean, edo uholde larriaren eraginez, ezinbestekoa delarik 
bere presentzia, ezin direlarik egoera horiek konpondu zuzeneko familiarren edo bere 
konfiantzako pertsonen bidez, betiere gertaera bidaiaren hasierako dataren ostean gertatzen 
denean. Halaber, ASEGURATZAILEAK bere gain hartuko du ASEGURUDUNAREKIN batera bidaian 
lagun zuen pertsonaren garraiorako bigarren txartela, eta horrek bere itzulera aurreratu egin 
zuen, betiere bigarren pertsona hori poliza honek aseguratuta dagoenean 

2.10 ERRESKATEA ETA SALBAMENDUA 

Aseguratutako ibilgailuak, bide arrunt eta zirkulaziorako gaitutakoetan zirkulatuz, iraulketa edo 
erortzea sufrituko balu desnibelean, bere lekualdaketa eragotziz, DASek bermatu egingo du 
erreskate edo salbamendu zerbitzua leku egokian kokatu arte, berriz zirkula dezan edo atoian 
eraman ahal izateko, 600 €-tako mugara arte. 

Bide arrunta eta zirkulaziorako gaitutzat joko dira autobideak, autobiak, errepide arruntak, 
aipatutako bide horietan kokatutako eta atxikitako atsedenguneak, zerbitzu-galtzadak eta 
edozein ibilgailu motarako geldialdi edo aparkaleku eremuak, zeharkaleak, plazak, kaleak edo hiri 
barruko eta hiri arteko bideak. 

Estali egingo da arruntak ez diren bideetako erreskatea, hala nola, erabilera publiko edo 
pribatuko pista eta bideak, betiere ibilgailuaren gelditze lekua sarrera errazekoa denean 
garabiarentzat. 

2.11 IBILGAILUA ATOIAN ERAMATEKO ZERBITZUA 

Istripua edo matxura dela eta aseguratutako ibilgailuaren gelditze kasuan, DASek bermatu egingo 
du aseguratutako ibilgailua atoian eramateko edo horren garraiorako zerbitzua, gelditze lekutik 
gertuen dagoen zerbitzu ofizialera edo itunpeko garajera arte, 150 km-ko mugarekin 
(ezinbestekoa denean, 150 eurokoa izango da hartutako kostua). 

2.12 LARRIALDIKO KONPONKETA ERREPIDEAN 

Aseguratutako ibilgailuari bere kabuz bidaiarekin jarraitzea eragozten dion matxura edo istripu 
arineko kasuan, DAS arduratuko da larrialdiko errepideko konponketa zerbitzuaz, asegurudunak 
bidaia jarraitu edo ibilgailua garajera eraman ahal izan dezan behin betiko konponketa egiteko, 
bere gain hartuz lekualdaketa eta eskulanaren gastuak.  



  

 
 
 32 AUTOMOBIL-ASEGURUA | BALDINTZA 

OROKORRAK 

Istripu edo matxura arintzat joko dira horien konponketa garajetik at egin daitezkeenak eta 60 
minutu baino gehiagoko eskulan denbora gainditzen ez dutenak. 

Berme horren efektuetara, matxuratzat joko da erregai falta, gurpilaren aldaketa zulaketa edo 
leherketarengatik eta bateriaren birkargatze falta. Ez da matxuratzat joko da elektrizitate 
birkargatze falta ibilgailu elektrikoetan ezta aire falta ere.  

Berariaz baztertuta geratuko dira berme horretatik erregaiaren kostua edo ordezkatu beharreko 
piezen kostutik eratorritako gastuak. 

2.13 KOLPATUTAKO, MATXURATUTAKO EDO LAPURTUTAKO IBILGAILUAREN GARRAIOA 

Bidai batean zehar, aseguratutako ibilgailuak istripua izango balu, matxuratu egingo balitz edo 
lapurretaren ostean bere zirkulazioa eragozten duten kalteekin berreskuratuko balitz, DASek 
bermatu egingo du ibilgailuaren garraioa asegurudunak esleitutako garajera arte, bere bizilekutik 
gertu dagoena, eta bere gain hartuko ditu 600 €-ra arteko mugara arte nazioarteari dagokionez 
eta gastuen guztizkoa Espainiaren kasuan. Berme hori eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da 
ibilgailua konpondu ezin izatea (behin betiko edo zirkulatzea ahalbidetzen dion behin-behineko 
moduan) gelditzetik 72 orduko epean. 

Ibilgailuaren salmenta-balioa bere konponketarako beharrezkoa den zenbatekoa baino baxuagoa 
izango balitz, asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea ibilgailuaren 
legezko uztea egiteko beharrezkoak diren kudeaketa eta gastuengatik, ibilgailuaren salmenta-
balioaren gehienezko zenbateko baliokidera arte. 

Ibilgailuaren lapurretaren kasuan, estali egingo dira berreskuratutako ibilgailuaren garraioa 
lapurreta datatik sei hilabetera arte gehienez. 

DAS ez da ibilgailuaren aberriratzean izandako atzerepen erantzule, bere borondatearen aurkako 
kausak direla eta. Ibilgailuaren osagarrien ebasketarengatik sortutako kalte edo galeren erantzule 
ere ez da izango, ezta bertan utzitako norberaren gauzenak ere. 

2.14 ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ZAINTZAREN GASTUAK 

Poliza horren bermeak aplikatuz aseguratutako ibilgailuak zaintza behar balu bere aberriratze edo 
garraioaren aurretik, DASek bere gain hartuko ditu horiek 120 €-ko mugara arte. 

2.15 ORDEZKO PIEZEN BIDALKETA 

Aseguratutako ibilgailuaren istripu edo matxuaren ondorioz, bere konponketarako ordezko piezak 
behar balira eta gertaera jazo den herrian ezingo balira lortu, DAS arduratuko da aipatutako 
piezak bidaltzeaz, garraio gastuak aurreratuz. Asegurudunak, bere bidaiaren amaieran, DASi 
ordaindu beharko dizkio, garraio gastuko kontzeptu gisa aurreratutako kopuruak.  

DAS ez da behartuta egongo prestazio hori ematera eskatutako piezak ez baleude Espainian edo 
ez balira fabrikatuko. Ez da bermatuko ordezko piezen kostua zein aurrerapena 

A) EREMU GEOGRAFIKOA 

Ibilgailuaren bermeak: Zerogarren kilometrotik, Espainian, Europan eta Mediterraneo itsasoaren 
itsasertzeko herrialdeetan. 

Pertsonen bermeak eta aseguratutako ibilgailuaren erabilera dela eta pertsonen bermeak: 
Bizilekua dagoen lekutik 25 kilometretatik aurrera (irletan 10 km) mundu osoan. Beharrezko 
laguntza mediko eta sanitarioa bidaian bermerako, asegurudunaren bizilekua dagoen lekutik 100 
kilometroetatik aurrera. 

B) ESTALDURA GABEKO EZBEHARRAK ETA ESKLUSIOAK 
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1. Agerikoa den eta bidaiaren hasierako unean ezagututako mantentze akats baten edo 
ezagututako oker mekaniko baten ondorioz eragindako kalteak, eta ezta aurrez laguntza 
zerbitzuaren mailegatzaileak gomendatutako aseguratutako ibilgailuaren behin betiko 
konponketa faltarengatik sortutako kalteak ere. 

2. Ibilgailuen konponketa gastuak, larrialdiko konponketa errepidean bermerako 
ezarritakoa salbu. 

3. Asegurudunaren parte-hartzea apustu, erronka, lasterketa, antolatutako zeharkaldiak 
edo rallyeak, gaitutako bide publikoetatik at zirkulatzea edo lur orotako kirolak praktika 
(triala, enduro, etab.) 

4. Edari alkoholikoak, estupefazienteak, drogak edo medikamentuak irensteagarengatik 
sortutakoak, azken horiek medikuek agindutakoak direnean izan ezik. 

5. Aseguratutako ibilgailuaren gelditzeak edozein mantentze eragiketa, kontrol edo 
doikuntzarengatik edo aseguratutako bermeetan zehaztutakoetatik desberdinak diren 
beste edozein kausarengatik. 

6. Subsidioen ordainketa edo gastuen itzultzea asegurudunarentzat bidegabea den 
aberastea suposatzen dutenean 

7. Asegurudunak berariaz sortutako gertaerak, hala joz asegurudunak ezbeharra 
kontzienteki eta borondatez eragindakoak, edo oso probable gisa erakusten zaionean 
eta onartzen duenean gertatzen den kasuan (zuzeneko doloa edo behin-behineko 
doloa).  

8. Kontratatutako bermeen ondoriozko prestazioen ordainketa, non horien zerbitzua ez 
zaion aurrez DASi eskatu, asegurudunak behar bezala frogatutako ezinbesteko edo 
ageriko ezintasun kasuetan izan ezik. 

9. Zuzenean edo zeharka, energia nuklear, aldaketa genetiko, erradiazioa erradiaktibo, 
hondamendi natural, gerra-ekintza, istilu eta ekintza terroristetan jatorria duten 
gatazkak. 

10. Defentsa eta erreklamazioa greba, ugazaben itxiera, zein izaera kolektibotik eratorritako 
erabaki eta gatazketan edo horien aurkaratzea gatazka kolektiboaren bidetik egin 
daitekeenean. 

11. Asegurudunaren suizidioaren edo suizidio saiakeraren ondorioak.  

12. Aseguruduna edari alkoholiko, droga toxiko, estupefaziente, edo substantzia 
psikotropikoen eraginpean eta edozein kasutan, legez baimendutakoa baino alkohol-
tasa handiagoarekin gidatzeagatik gertatutako ezbeharrak. Halaber, baztertuta daude 
medikuaren beharrezko agindurik gabe medikamentuak hartzearen ondorioz 
gertatutako ezbeharrak. 

13. Asegurudunak parte hartzeagatik entrenamendu, lehiaketa edo motorrarekin 
erlazionatutako kirol-frogetan, horietatik eratorritako gatazkak. 

14. Asegurudunak baliozko gidabaimen edo lizentziarik gabe edo administrazio-autoritate 
edo autoritate judizial batek agindutako horren etete edo kentze ebazpenak hautsiz 
sortutako ezbeharrak. 

15. Asegurudunak gertaera ezagutu zuenetik autoritateari 48 orduko epean salatu gabeko 
ibilgailuaren lapurretarengatiko ondorioak. 
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16. Asegurudunak bidaiaren hasiera baino lehen lehendik bazituen gaixotasunen edo 
gaixotasun kronikoen ondorioak eta gastuak, edo bat-bateko larriagotze arriskua duten 
eta asegurudunak bidaia hasi zuen unean ezagutzen zituenen horiena. 

17. Susperraldi edo bidaiaren aurreko tratamendu medikoen ondorioz oraindik osatu gabe 
dauden gaitzen ondorioak eta gastuak. 

18. DASek esleitutako talde medikoak proposatutako lekualdatze sanitarioa 
asegurudunaren ez onartzeagatik, atzeratzeagatik edo aurreratzeagatik erator litezkeen 
ondorioak. 

19. DASeko talde medikoaren iritziz beharrezkoak ez diren tratamendu mediko edo 
kirurgikoak, eta atzeratu litezkeenak aseguruduna bere bizilekura itzuli arte. 

20. Asegurudunaren haurdunaldia dela eta sortutako ondorioak eta gastuak, lehenengo sei 
hilabeteetan gerta litezkeen eta aurretik jakin ezin diren arazoen kasuan izan ezik.  

21. Asegurudunak haurdunaldia borondatez eteteak eragindako ondorioak eta gastuak. 

22. HIESetik edo hepatitisetik eratorritako gaixotasunengatiko ondorioak eta gastuak. 

23. Tratamendu estetikoen ondorioak eta gastuak. 

24. Betaurreko, lentilla, audiofono, protesi eta aparatu ortopedikoak eskuratze edota 
berritzeagatiko gastuak. 

25. 10 € baino kostu baxuagoa duten gastu mediko edo farmazeutikoak.  

26. Eskatutako tratamenduak (edo txertaketak) sortutako ondorioak eta gastuak bidaiaren 
aurretik edo horren gabeziarengatik.  

27. Asegurudunak apustuetan edo kirol-lehiaketetan, jarduera arriskutsuetan edo 
abenturazko kiroletan parte hartzetik eratorritako lesioak, gaixotasunak eta horien 
ondorioak. Besteak beste, hurrengoak jotzen dira jarduera arriskutsutzat: Eskia, boxeoa, 
halterofilia, arte martzialak, alpinismoa, urpekaritza eta murgilaldiak arnasketa-
aparatuekin. Abenturazko kiroltzat jotzen dira aireko kirolak, raftinga, puentinga, 
arroila-jaitsiera eta antzekoak. 

28. Pertsonen erreskatea itsasoan, mendian edo basamortuan. 

29. Bertan trata daitezkeen eta asegurudunari bere bidaiarekin jarraitzea eragozten ez 
dieten gaitz edo lesio onberengatiko aberriratzea. 

30. Aurretiko baimenik gabeko taxi, jatetxe eta hoteleko gastuak. 

31. Ibilgailua ez konpontzeak sortutako matxura errepikakorretatik eratorritako prestazioak. 

32. Giltzen galera, ahaztea, haustura edo lapurretatik eratorritako prestazioak. 

33. Gurpil bakarraren zulaketa edo lehertzetik eratorritako prestazioak. 

34. Ibilgailuari zirkulatzea eragozten ez dioten arazo edo matxuretatik eratorritako 
prestazioak (adib. Aire girotuaren gabezia). 

C) DENBORA-EREMUA 

Estali egingo dira polizaren indarraldian zehar gertatutako ezbeharrak. Poliza horretako 
estalduraren efektuetara, ulertuko da ezbeharrak hurrengo datetan gertatu direla: 

1. Aseguratutako ibilgailuarekiko prestazioei dagokienez, ulertuko da istripua, matxura edo 
lapurreta gertatu den unean jazo dela ezbeharra, zeinak laguntza eskaera eragin duen 
asegurudunaren aldetik.  
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2. Pertsonei dagozkien prestazioei dagokienez: 

 Horiek istripu, matxura edo lapurretatik eratorriak badira, gertaera horiek jazo ziren 
datan. 

 Horiek heriotzaren, gaixotasunen edo ospitaleratzetik eratorriak badira, heriotza 
gertatzean, gaixotasuna agertzean edo ospitaleratzea ospitalean egin zenean.  

3. LAGATUTAKO BERMEEI APLIKA DAKIZKIEKEEN BALDINTZEN DESKRIBAPENA. URRE MODALITATEA 

3.1 BEHARREZKO LAGUNTZA MEDIKO ETA SANITARIOA BIDAIAN 

Istripu edo ezusteko izaera duen gaixotasun baten ondorioz asegurudunak laguntza mediko, 
kirurgiko, farmazeutiko edo ospitalekoa behar badu, DASek behar diren profesional eta osasun-
establezimenduen esku-hartzea antolatuko du zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren 
arretarako, 600 €-ko muga izanik Espainian, 50 € odontologia gastuetan eta 6000 € nazioarteko 
arlorako, eta hurrengo gastuez arduratuko da: 

A) Gastu eta ordainsari mediko eta kirurgikoak. 

B) Mediku batek agindutako gastu farmazeutikoak. 

C) Ospitaleratze-gastuak. 

3.2 BERMEAK ASEGURUDUNAREN GAIXOTASUN EDO ISTRIPU KASUAN BIDAIAN 

Bat-batean asegurudunaren gertatutako istripu edo gaixotasunaren kasuan, DASek zerbitzuak 
emango ditu edota bere gain hartuko ditu jarraian xehatzen diren gastuak:           

A) Zaurituen eta haien lagunen osasun-lekualdaketa edo aberriratzea 

1. Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren lekualdaketa, irizpide medikoaren arabera, 
gertueneko ospitale-zentrora edo bere Espainiako bizilekura arte.  

2. Bere ekipo medikoaren aldeko kontrola, zauritutako edo gaixotutako aseguduruna artatuko 
duen medikuarekin harremanetan, jarraitu beharreko tratamendu onenerako neurri 
komenigarriak eta bide egokiena zehazteko bere aldi baterako lekualdaketarako egokiena 
den beste ospitale-zentro batera edo bere bizilekura arte. 

3. Zauritutako edo gaixotutako aseguruduna asegurudunak bere bizileku gisa zehaztuta duen 
herritik kanpo kokatutako ospitalean ospitaleratzen bada, DAS arduratuko da ondoren 
aipatutako bere bizilekura lekualdatzen.  

4. Gainontzeko asegurudun laguntzaileak (zauritu edo gaixotu gabekoak) ez balira egongo 
bidaian jarraitzeko baldintzetan, hasiera batean aurreikusitako bideen bitarte, DAS 
arduratuko da haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) 
lekualdatzeaz.   

5. Lekualdatutako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben 
laguntzaz bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile 
edo asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko 
haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean. 

Kasu bakoitzean zauritutako edo gaixotutako aseguruduna lekualdatzeko erabiliko den 
modua DASen talde medikoak erabakiko du larrialdiaren eta kasuaren larritasunaren 
arabera. Europan eta Mediterraneo itsasoko urbazterreko herrialdeetan DASek aipatutako 
lekualdaketa egin ahal izango du bereziki egokitutako hegazkin sanitarioaren bitartez.        

B) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren laguntzaileentzako gastuak.  
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Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak eskatu egiten badu bere ospitaleratzea 
hamar egun baino handiago den epealdirako eta laguntzaile gabe baldin badago, DASek bere 
gain hartuko ditu hurrengo pausoak: 

1. Asegurudunaren familiarraren edo hark esleitutako pertsonaren (Espainian bizilekua 
duena) lekualdaketa gastuak (joan-etorria), hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen 
maila). 

2. Ospitaleratzea atzerrian gertatzen bada, laguntzailearen egonaldiaren gastuak, aurrez 
dagozkion fakturak aurkeztuz, gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 
egunez.  

C) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren agindu medikoagatiko hoteleko egonaldiaren 
luzapenaren gastuak. 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak ez badu beharrezko egiten bere 
ospitaleratzea, baina medikuaren aginduz ohean egotea eta bidaiarekin ez jarraitzea 
gomendatzen zaionean, DASek bere gain hartuko ditu egonaldiaren luzapenagatik sortutako 
hoteleko gastuak bidaiarekin jarraitzea edo bere Espainiako bizilekura posible den arte, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez.                               

3.3 BERMEAK ASEGURUDUNAREN HERIOTZAREN KASUAN BIDAIAN 

Bidaian asegurudunaren heriotzaren kasuan, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Gorpua Espainiako bere ehorzte lekura arte lekualdatzea. 

2. Post mortem egokitzapen gastuak (hala hartuz, baltsamatzea eta hilkutxaren garraioa) 
legezko baldintzen arabera. Ez dira barne hartuko ehorzketa eta zeremoniaren gastuak.        

3. Antolatzea eta bere kargu hartzea gainontzeko asegurudunen bizilekurako edo ehorzte 
lekurako itzulera Espainiara, horiek ez daudenean bidaiarekin jarraitzeko moduan, 
hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila). 

4. Hildako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben laguntzaz 
bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile edo 
asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko haien 
bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean.          

3.4 BERMEAK ASEGURATUTAKO BIDAIAN FAMILIARRAREN OSPITALERATZE EDO HERIOTZA KASUAN 

Asegurudunetako edozeinek eten egin behar balu bere bidaia bere ezkontidearen edo izatezko 
bikotearen edo seme-alabaren baten, guraso edo aiton-amonen, biloba, anai-arreba, aita-
amaginarreba, suhi, errain edo koinatuaren heriotza edo gaixotasun larriagatiko ospitaleratzearen 
ondorioz, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo treneko (lehen 
maila) txartela, bidaia etendako lekutik Espainiako ehorzte edo ospitaleratze lekura arte.  

2. Antolatu eta bere kargu hartuko du gainontzeko asegurudunen bizilekurako itzulera, horiek 
ezin dutenean bidaiarekin jarraitu hasiera batean aurreikusitako bideen bidez, haien eskura 
jarriz joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo tren (lehen maila) txartela. 

Berme horren efekturako gaixotasun larritzat joko da gutxieneko zazpi eguneko epealdiko 
ospitaleratzea eskatzen duena. 

Asegurudunak itzulerako txartela trukatu ahal izango du bere ohiko bizilekura arte. 
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3.5 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ISTRIPU EDO MATXURARENGATIK 
ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN GELDITZE KASUAN 

Ibilgailuak istripua edo matxura izango balu eta ibilgailuak atoian eramateko bermea beharko 
balu, gelditzetik gertu dagoen garaje batera bere konponketarako atoian eraman denean, eta 
polizan izendatutako asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago dagoenean, DAS 
hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du egokia den garraiobidea konponketa egingo den garajera 
arte joateko. 

2. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo balitz, 
DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua izatea 
bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik desberdina 
den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak zein erregaiarenak. 
Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren kargura izango litzatekeena 
kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, betiere 
gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Gelditutako ibilgailua, istripu edo matxurarengatik, ezin denean egun berean konpondu, eta 
konponketa itxaron bitartean hoteleko egonaldiaren gastuak, gehienezko 80 €-ko mugarekin 
eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

3. Behin ibilgailua konponduta dagoenean, beharrezko garraio-zerbitzua ematea asegurudunari 
edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. Ibilgailua konpontzen ari bada 
bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora, DASek bere eskura jarriko luke treneko txartela 
(lehen maila). Ibilgailua konpontzen ari bada bere bizilekutik 100 km baino gehiagora, DASek 
bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

3.6 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN LAPURRETA 
KASUAN 

Bidaian asegurudunaren jabetzako ibilgailua lapurtuko balitz polizan izendatutako 
asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo 
balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen 
maila). 

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua 
izatea bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik 
desberdina den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak 
zein erregaiarenak. Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren 
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kargura izango litzatekeena kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren 
diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, betiere 
gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Ibilgailua berreskuratzeko itxaronaldian hoteleko egonaldiko justifikatutako gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

2. Lapurtutako ibilgailua funtzionamendu egoeran berreskuratzeko kasuan, beharrezko garraio-
zerbitzua ematea asegurudunari edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. 
Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora berreskuratuko balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gehiagora 
aurkituko balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela 
(lehen maila).  

Estali egingo dira garraio gastuak lapurreta datatik sei hilabetera gehienez. 

Ezinbesteko baldintza izango da berme horren prestaziorako asegurudunak autoritate 
eskudunen aurrean salaketa aurkeztu izana. 

3.7 MEDIKAMENTUEN BIDALKETA 

Atzerrian lekualdatutako ASEGURUDUNAK erabili egingo balu "Beharrezko laguntza mediko eta 
sanitarioa bidaian" bermea, ASEGURATZAILEA arduratuko da beharrezko medikamentua bilatu 
eta bidaltzeaz bide azkarrena erabiliz, hori ez bada existitzen laguntza ematen den herrialdean.  

Aseguratzaileak bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 120,00 €-ko 
zenbatekora arte. 

3.8 PREMIA BIZIKO AHAZTUTAKO OBJEKTUEN BIDALKETA 

Aseguratzaileak bidali egingo dizkio asegurudunari, hori dagoen lekura, premia bizikotzat jo 
daitezkeen objektu edo sendagaiak (dagokien herrialdeen legeriaren arabera), eta asegurudunak 
bere bizilekuan ahaztu zituenak bidaia hasterakoan, betiere horiek ordezkatzea zaila edo garestia 
denean aseguruduna dagoen lekuan. 

Aseguratzaileak soilik bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 250,00 €-
ko zenbatekora arte. 

3.9 ETXEKO EZBEHAR LARRIARENGATIKO ASEGURUDUNAREN ITZULTZEA ATZERRIAN DAGOENEAN 

ASEGURATZAILEAK ASEGURUDUNAREN eskura jarriko du garraio txartela bere bizilekura itzul 
dadin, hark bere bidaia eten behar duenean bere bizileku nagusian kalte larriak gertatu direlako, 
sutearengatik, betiere horrek suhiltzaileen lana eskatzen duenean, lapurreta burutua eta polizia-
autoritateen aurrean salatua izan denean, edo uholde larriaren eraginez, ezinbestekoa delarik 
bere presentzia, ezin direlarik egoera horiek konpondu zuzeneko familiarren edo bere 
konfiantzako pertsonen bidez, betiere gertaera bidaiaren hasierako dataren ostean gertatzen 
denean. Halaber, ASEGURATZAILEAK bere gain hartuko du ASEGURUDUNAREKIN batera bidaian 
lagun zuen pertsonaren garraiorako bigarren txartela, eta horrek bere itzulera aurreratu egin 
zuen, betiere bigarren pertsona hori poliza honek aseguratuta dagoenean. 

3.10 ERRESKATEA ETA SALBAMENDUA 

Aseguratutako ibilgailuak, bide arrunt eta zirkulaziorako gaitutakoetan zirkulatuz, iraulketa edo 
erortzea sufrituko balu desnibelean, bere lekualdaketa eragotziz, DASek bermatu egingo du 
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erreskate edo salbamendu zerbitzua leku egokian kokatu arte, berriz zirkula dezan edo atoian 
eraman ahal izateko, 1.000 €-tako mugara arte. 

Bide arrunta eta zirkulaziorako gaitutzat joko dira autobideak, autobiak, errepide arruntak, 
aipatutako bide horietan kokatutako eta atxikitako atsedenguneak, zerbitzu-galtzadak eta 
edozein ibilgailu motarako geldialdi edo aparkaleku eremuak, zeharkaleak, plazak, kaleak edo hiri 
barruko eta hiri arteko bideak. 

Estali egingo da arruntak ez diren bideetako erreskatea, hala nola, erabilera publiko edo 
pribatuko pista eta bideak, betiere ibilgailuaren gelditze lekua sarrera errazekoa denean 
garabiarentzat. 

3.11 IBILGAILUA ATOIAN ERAMATEKO ZERBITZUA 

Istripua edo matxura dela eta aseguratutako ibilgailuaren gelditze kasuan, DASek bermatu egingo 
du aseguratutako ibilgailua atoian eramateko edo horren garraiorako zerbitzua, gelditze lekutik 
gertuen dagoen zerbitzu ofizialera edo itunpeko garajera arte, 300 km-ko mugarekin 
(ezinbestekoa denean, 300 eurokoa izango da hartutako kostua). 

3.12 LARRIALDIKO KONPONKETA ERREPIDEAN 

Aseguratutako ibilgailuari bere kabuz bidaiarekin jarraitzea eragozten dion matxura edo istripu 
arineko kasuan, DAS arduratuko da larrialdiko errepideko konponketa zerbitzuaz, asegurudunak 
bidaia jarraitu edo ibilgailua garajera eraman ahal izan dezan behin betiko konponketa egiteko, 
bere gain hartuz lekualdaketa eta eskulanaren gastuak.  

Istripu edo matxura arintzat joko dira horien konponketa garajetik at egin daitezkeenak eta 60 
minutu baino gehiagoko eskulan denbora gainditzen ez dutenak. 

Berme horren efektuetara, matxuratzat joko da erregai falta, gurpilaren aldaketa zulaketa edo 
leherketarengatik eta bateriaren birkargatze falta. Ez da matxuratzat joko da elektrizitate 
birkargatze falta ibilgailu elektrikoetan ezta aire falta ere.  

Berariaz baztertuta geratuko dira berme horretatik erregaiaren kostua edo ordezkatu beharreko 
piezen kostutik eratorritako gastuak. 

3.13 KOLPATUTAKO, MATXURATUTAKO EDO LAPURTUTAKO IBILGAILUAREN GARRAIOA 

Bidai batean zehar, aseguratutako ibilgailuak istripua izango balu, matxuratu egingo balitz edo 
lapurretaren ostean bere zirkulazioa eragozten duten kalteekin berreskuratuko balitz, DASek 
bermatu egingo du ibilgailuaren garraioa asegurudunak esleitutako garajera arte, bere bizilekutik 
gertu dagoena, eta bere gain hartuko ditu 1000 €-ra arteko mugara arte nazioarteari dagokionez 
eta gastuen guztizkoa Espainiaren kasuan. Berme hori eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da 
ibilgailua konpondu ezin izatea (behin betiko edo zirkulatzea ahalbidetzen dion behin-behineko 
moduan) gelditzetik 72 orduko epean. 

Ibilgailuaren salmenta-balioa bere konponketarako beharrezkoa den zenbatekoa baino baxuagoa 
izango balitz, asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea ibilgailuaren 
legezko uztea egiteko beharrezkoak diren kudeaketa eta gastuengatik, ibilgailuaren salmenta-
balioaren gehienezko zenbateko baliokidera arte. 

Ibilgailuaren lapurretaren kasuan, estali egingo dira berreskuratutako ibilgailuaren garraioa 
lapurreta datatik sei hilabetera arte gehienez. 

DAS ez da ibilgailuaren aberriratzean izandako atzerepen erantzule, bere borondatearen aurkako 
kausak direla eta. Ibilgailuaren osagarrien ebasketarengatik sortutako kalte edo galeren erantzule 
ere ez da izango, ezta bertan utzitako norberaren gauzenak ere. 
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3.14 ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ZAINTZAREN GASTUAK 

Poliza horren bermeak aplikatuz aseguratutako ibilgailuak zaintza behar balu bere aberriratze edo 
garraioaren aurretik, DASek bere gain hartuko ditu horiek 120 €-ko mugara arte 

3.15 ORDEZKO PIEZEN BIDALKETA 

Aseguratutako ibilgailuaren istripu edo matxuaren ondorioz, bere konponketarako ordezko piezak 
behar balira eta gertaera jazo den herrian ezingo balira lortu, DAS arduratuko da aipatutako 
piezak bidaltzeaz, garraio gastuak aurreratuz. Asegurudunak, bere bidaiaren amaieran, DASi 
ordaindu beharko dizkio, garraio gastuko kontzeptu gisa aurreratutako kopuruak.  

DAS ez da behartuta egongo prestazio hori ematera eskatutako piezak ez baleude Espainian edo 
ez balira fabrikatuko. Ez da bermatuko ordezko piezen kostua zein aurrerapena 

3.16 ORDEZPEN-IBILGAILUA 

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA ISTRIPUAREN KASUAN 

Aseguratutako ibilgailuaren gelditzearen kasuan istripua dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren zerbitzuaren prestazioaz, hurrengo taularen arabera: 

Eskulana Gehienezko alokairu egunak 

Eskulanari dagokionez, 4 ordu baino gehiago eta 8 
ordura arte. 

3 egun 

Eskulanari dagokionez, 8 ordu baino gehiago eta 12 
ordura arte. 

4 egun 

Eskulanari dagokionez, 12 ordu baino gehiago eta 16 
ordura arte. 

5 egun 

Eskulanari dagokionez, 16 ordu baino gehiago eta 24 
ordura arte. 

7 egun 

Eskulanari dagokionez, 24 ordu baino gehiago eta 32 
ordura arte. 

9 egun 

Eskulanari dagokionez, 32 ordu baino gehiago. 10 egun 

DASek gorde egingo du peritatze bidez eskulanaren ordu-kopurua egiaztatzeko eskubidea. 

Erabateko ezbeharraren kasuan 10 egunekoa izango da prestazioaren gehienezko muga.  

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA LAPURRETAREN KASUAN 

Zerbitzuaren prestazioa 

Aseguratutako ibilgailuaren lapurretaren kasuan istripua dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren gehienezko 10 eguneko zerbitzuaren prestazioaz, zenbatzen 
hasita ibilgailuaren desagerpenetik 24 ordura, behin osteagatik salaketa aurkeztu ondoren 
autoritate eskudunaren aurrean.  

Aseguratutako ibilgailua berreskuratuko balitz, aseguruduna konprometitu egiten da egoera hori 
berehala DASi jakinarazteko eta ordezpen-ibilgailua itzultzeko. 

Konponketa beharrezkoa duten kalteekin aurkituko balitz lapurtutako ibilgailua, asegurudunak 
eskubidea izango du ordezpen-ibilgailuaz gozatzeko ibilgailua desagertuta egon zen egunengatik 
(gehienez 10 egun) gehi konponketa dela eta gelditzeari dagozkion egunak istripuaren kasuan 
ordezpen-ibilgailuaren prestazioaren bermean ezarritako baldintzen arabera.  

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA MATXURAREN KASUAN 

Zerbitzuaren prestazioa 

Aseguratutako ibilgailuaren gelditzearen kasuan matxura dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren zerbitzuaren prestazioaz, hurrengo taularen arabera: 

Eskulana Gehienezko alokairu egunak 
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Eskulanari dagokionez, 4 ordu baino gehiago eta 8 
ordura arte. 

3 egun 

Eskulanari dagokionez, 8 ordu baino gehiago eta 
12 ordura arte. 

4 egun 

Eskulanari dagokionez, 12 ordu baino gehiago eta 
16 ordura arte. 

5 egun 

Eskulanari dagokionez, 16 ordu baino gehiago eta 
24 ordura arte. 

7 egun 

Eskulanari dagokionez, 24 ordu baino gehiago eta 
32 ordura arte. 

9 egun 

Eskulanari dagokionez, 32 ordu baino gehiago. 10 egun 

 
Aseguratzaileak gorde egingo du peritatze bidez eskulanaren ordu-kopurua egiaztatzeko 
eskubidea. 
 
Prestazio horren efektuetara, zazpi urtetik beherako antzinatasuna duten ibilgailuak soilik estaliko 
dira polizaren hasierako kontratazio unean.  

A) EREMU GEOGRAFIKOA 

Ibilgailuaren bermeak: Zerogarren kilometrotik, Espainian, Europan eta Mediterraneo itsasoaren 
itsasertzeko herrialdeetan. 

Pertsonen bermeak eta aseguratutako ibilgailuaren erabilera dela eta pertsonen bermeak: 
Bizilekua dagoen lekutik 25 kilometretatik aurrera (irletan 10 km) mundu osoan. Beharrezko 
laguntza mediko eta sanitarioa bidaian bermerako, asegurudunaren bizilekua dagoen lekutik 100 
kilometroetatik aurrera. 

B) ESTALDURA GABEKO EZBEHARRAK ETA ESKLUSIOAK 

1. Agerikoa den eta bidaiaren hasierako unean ezagututako mantentze akats baten edo 
ezagututako oker mekaniko baten ondorioz eragindako kalteak, eta ezta aurrez laguntza 
zerbitzuaren mailegatzaileak gomendatutako aseguratutako ibilgailuaren behin betiko 
konponketa faltarengatik sortutako kalteak ere. 

2. Ibilgailuen konponketa gastuak, larrialdiko konponketa errepidean bermerako ezarritakoa 
salbu. 

3. Asegurudunaren parte-hartzea apustu, erronka, lasterketa, antolatutako zeharkaldiak edo 
rallyeak, gaitutako bide publikoetatik at zirkulatzea edo lur orotako kirolak praktika (triala, 
enduro, etab.) 

4. Edari alkoholikoak, estupefazienteak, drogak edo medikamentuak irensteagarengatik 
sortutakoak, azken horiek medikuek agindutakoak direnean izan ezik. 

5. Aseguratutako ibilgailuaren gelditzeak edozein mantentze eragiketa, kontrol edo 
doikuntzarengatik edo aseguratutako bermeetan zehaztutakoetatik desberdinak diren 
beste edozein kausarengatik. 

6. Subsidioen ordainketa edo gastuen itzultzea asegurudunarentzat bidegabea den 
aberastea suposatzen dutenean 

7. Asegurudunak berariaz sortutako gertaerak, hala joz asegurudunak ezbeharra 
kontzienteki eta borondatez eragindakoak, edo oso probable gisa erakusten zaionean eta 
onartzen duenean gertatzen den kasuan (zuzeneko doloa edo behin-behineko doloa).  

8. Kontratatutako bermeen ondoriozko prestazioen ordainketa, non horien zerbitzua ez 
zaion aurrez DASi eskatu, asegurudunak behar bezala frogatutako ezinbesteko edo 
ageriko ezintasun kasuetan izan ezik. 
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9. Zuzenean edo zeharka, energia nuklear, aldaketa genetiko, erradiazioa erradiaktibo, 
hondamendi natural, gerra-ekintza, istilu eta ekintza terroristetan jatorria duten gatazkak. 

10. Defentsa eta erreklamazioa greba, ugazaben itxiera, zein izaera kolektibotik eratorritako 
erabaki eta gatazketan edo horien aurkaratzea gatazka kolektiboaren bidetik egin 
daitekeenean. 

11. Asegurudunaren suizidioaren edo suizidio saiakeraren ondorioak.  

12. Aseguruduna edari alkoholiko, droga toxiko, estupefaziente, edo substantzia 
psikotropikoen eraginpean eta edozein kasutan, legez baimendutakoa baino alkohol-tasa 
handiagoarekin gidatzeagatik gertatutako ezbeharrak. Halaber, baztertuta daude 
medikuaren beharrezko agindurik gabe medikamentuak hartzearen ondorioz gertatutako 
ezbeharrak. 

13. Asegurudunak parte hartzeagatik entrenamendu, lehiaketa edo motorrarekin 
erlazionatutako kirol-frogetan, horietatik eratorritako gatazkak. 

14. Asegurudunak baliozko gidabaimen edo lizentziarik gabe edo administrazio-autoritate 
edo autoritate judizial batek agindutako horren etete edo kentze ebazpenak hautsiz 
sortutako ezbeharrak. 

15. Asegurudunak gertaera ezagutu zuenetik autoritateari 48 orduko epean salatu gabeko 
ibilgailuaren lapurretarengatiko ondorioak. 

16. Asegurudunak bidaiaren hasiera baino lehen lehendik bazituen gaixotasunen edo 
gaixotasun kronikoen ondorioak eta gastuak, edo bat-bateko larriagotze arriskua duten 
eta asegurudunak bidaia hasi zuen unean ezagutzen zituenen horiena. 

17. Susperraldi edo bidaiaren aurreko tratamendu medikoen ondorioz oraindik osatu gabe 
dauden gaitzen ondorioak eta gastuak. 

18. DASek esleitutako talde medikoak proposatutako lekualdatze sanitarioa asegurudunaren 
ez onartzeagatik, atzeratzeagatik edo aurreratzeagatik erator litezkeen ondorioak. 

19. DASeko talde medikoaren iritziz beharrezkoak ez diren tratamendu mediko edo 
kirurgikoak, eta atzeratu litezkeenak aseguruduna bere bizilekura itzuli arte. 

20. Asegurudunaren haurdunaldia dela eta sortutako ondorioak eta gastuak, lehenengo sei 
hilabeteetan gerta litezkeen eta aurretik jakin ezin diren arazoen kasuan izan ezik.  

21. Asegurudunak haurdunaldia borondatez eteteak eragindako ondorioak eta gastuak. 

22. HIESetik edo hepatitisetik eratorritako gaixotasunengatiko ondorioak eta gastuak. 

23. Tratamendu estetikoen ondorioak eta gastuak. 

24. Betaurreko, lentilla, audiofono, protesi eta aparatu ortopedikoak eskuratze edota 
berritzeagatiko gastuak. 

25. 10 € baino kostu baxuagoa duten gastu mediko edo farmazeutikoak.  

26. Eskatutako tratamenduak (edo txertaketak) sortutako ondorioak eta gastuak bidaiaren 
aurretik edo horren gabeziarengatik.  

27. Asegurudunak apustuetan edo kirol-lehiaketetan, jarduera arriskutsuetan edo 
abenturazko kiroletan parte hartzetik eratorritako lesioak, gaixotasunak eta horien 
ondorioak. Besteak beste, hurrengoak jotzen dira jarduera arriskutsutzat: Eskia, boxeoa, 
halterofilia, arte martzialak, alpinismoa, urpekaritza eta murgilaldiak arnasketa-
aparatuekin. Abenturazko kiroltzat jotzen dira aireko kirolak, raftinga, puentinga, arroila-
jaitsiera eta antzekoak. 
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28. Pertsonen erreskatea itsasoan, mendian edo basamortuan. 

29. Bertan trata daitezkeen eta asegurudunari bere bidaiarekin jarraitzea eragozten ez dieten 
gaitz edo lesio onberengatiko aberriratzea. 

30. Aurretiko baimenik gabeko taxi, jatetxe eta hoteleko gastuak. 

31. Ibilgailua ez konpontzeak sortutako matxura errepikakorretatik eratorritako prestazioak. 

32. Giltzen galera, ahaztea, haustura edo lapurretatik eratorritako prestazioak. 

33. Gurpil bakarraren zulaketa edo lehertzetik eratorritako prestazioak. 

34. Ibilgailuari zirkulatzea eragozten ez dioten arazo edo matxuretatik eratorritako 
prestazioak (adib. Aire girotuaren gabezia). 

C) DENBORA-EREMUA 

Estali egingo dira polizaren indarraldian zehar gertatutako ezbeharrak. Poliza horretako 
estalduraren efektuetara, ulertuko da ezbeharrak hurrengo datetan gertatu direla: 

1. Aseguratutako ibilgailuarekiko prestazioei dagokienez, ulertuko da istripua, matxura edo 
lapurreta gertatu den unean jazo dela ezbeharra, zeinak laguntza eskaera eragin duen 
asegurudunaren aldetik.  

2. Pertsonei dagozkien prestazioei dagokienez: 

 Horiek istripu, matxura edo lapurretatik eratorriak badira, gertaera horiek jazo ziren 
datan. 

 Horiek heriotzaren, gaixotasunen edo ospitaleratzetik eratorriak badira, heriotza 
gertatzean, gaixotasuna agertzean edo ospitaleratzea ospitalean egin zenean. 

4. BERMEEI APLIKA DAKIZKIEKEEN BALDINTZEN DESKRIBAPENA. PLATINO MODALITATEA 

4.1 BEHARREZKO LAGUNTZA MEDIKO ETA SANITARIOA BIDAIAN 

Istripu edo ezusteko izaera duen gaixotasun baten ondorioz asegurudunak laguntza mediko, 
kirurgiko, farmazeutiko edo ospitalekoa behar badu, DASek behar diren profesional eta osasun-
establezimenduen esku-hartzea antolatuko du zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren 
arretarako, 1500 €-ko muga izanik Espainian, 300 € odontologia gastuetan eta 9000 € nazioarteko 
arlorako, eta hurrengo gastuez arduratuko da: 

A) Gastu eta ordainsari mediko eta kirurgikoak. 

B) Mediku batek agindutako gastu farmazeutikoak. 

C) Ospitaleratze-gastuak. 

4.2 BERMEAK ASEGURUDUNAREN GAIXOTASUN EDO ISTRIPU KASUAN BIDAIAN 

Bat-batean asegurudunaren gertatutako istripu edo gaixotasunaren kasuan, DASek zerbitzuak 
emango ditu edota bere gain hartuko ditu jarraian xehatzen diren gastuak:  

A) Zaurituen eta haien lagunen osasun-lekualdaketa edo aberriratzea 

1. Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren lekualdaketa, irizpide medikoaren arabera, 
gertueneko ospitale-zentrora edo bere Espainiako bizilekura arte.  

2. Bere ekipo medikoaren aldeko kontrola, zauritutako edo gaixotutako aseguduruna 
artatuko duen medikuarekin harremanetan, jarraitu beharreko tratamendu onenerako 
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neurri komenigarriak eta bide egokiena zehazteko bere aldi baterako lekualdaketarako 
egokiena den beste ospitale-zentro batera edo bere bizilekura arte. 

3. Zauritutako edo gaixotutako aseguruduna asegurudunak bere bizileku gisa zehaztuta 
duen herritik kanpo kokatutako ospitalean ospitaleratzen bada, DAS arduratuko da 
ondoren aipatutako bere bizilekura lekualdatzen.  

4. Gainontzeko asegurudun laguntzaileak (zauritu edo gaixotu gabekoak) ez balira egongo 
bidaian jarraitzeko baldintzetan, hasiera batean aurreikusitako bideen bitarte, DAS 
arduratuko da haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) 
lekualdatzeaz.   

5. Lekualdatutako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben 
laguntzaz bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile 
edo asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko 
haien bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean.             

Kasu bakoitzean zauritutako edo gaixotutako aseguruduna lekualdatzeko erabiliko den 
modua DASen talde medikoak erabakiko du larrialdiaren eta kasuaren larritasunaren 
arabera. Europan eta Mediterraneo itsasoko urbazterreko herrialdeetan DASek 
aipatutako lekualdaketa egin ahal izango du bereziki egokitutako hegazkin sanitarioaren 
bitartez.        

B) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren laguntzaileentzako gastuak 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak eskatu egiten badu bere 
ospitaleratzea hamar egun baino handiago den epealdirako eta laguntzaile gabe baldin 
badago, DASek bere gain hartuko ditu hurrengo pausoak: 

1. Asegurudunaren familiarraren edo hark esleitutako pertsonaren (Espainian bizilekua 
duena) lekualdaketa gastuak (joan-etorria), hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen 
maila). 

2. Ospitaleratzea atzerrian gertatzen bada, laguntzailearen egonaldiaren gastuak, aurrez 
dagozkion fakturak aurkeztuz, gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 
egunez. 

C) Zauritutako edo gaixotutako asegurudunaren agindu medikoagatiko hoteleko egonaldiaren 
luzapenaren gastuak 

Gaixotutako edo zauritutako asegurudunaren egoerak ez badu beharrezko egiten bere 
ospitaleratzea, baina medikuaren aginduz ohean egotea eta bidaiarekin ez jarraitzea 
gomendatzen zaionean, DASek bere gain hartuko ditu egonaldiaren luzapenagatik sortutako 
hoteleko gastuak bidaiarekin jarraitzea edo bere Espainiako bizilekura posible den arte, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

4.3 BERMEAK ASEGURUDUNAREN HERIOTZAREN KASUAN BIDAIAN 

Bidaian asegurudunaren heriotzaren kasuan, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Gorpua Espainiako bere ehorzte lekura arte lekualdatzea. 

2. Post mortem egokitzapen gastuak (hala hartuz, baltsamatzea eta hilkutxaren garraioa) 
legezko baldintzen arabera. Ez dira barne hartuko ehorzketa eta zeremoniaren gastuak.        

3. Antolatzea eta bere kargu hartzea gainontzeko asegurudunen bizilekurako edo ehorzte 
lekurako itzulera Espainiara, horiek ez daudenean bidaiarekin jarraitzeko moduan, 
hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila). 
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4. Hildako asegurudunak hamabost urte baino gutxiagoko bere seme-alaben laguntzaz 
bidaiatuko balu, DASek antolatu eta bere gain hartuko du hegaldiko laguntzaile edo 
asegurudunak esleitutako pertsonaren bidaia, joan-etorria, adin-txikikoak laguntzeko haien 
bizilekura hegazkinez (turista-maila) edo trenez (lehen maila) itzultzean. 

4.4 BERMEAK ASEGURATUTAKO BIDAIAN FAMILIARRAREN OSPITALERATZE EDO HERIOTZA KASUAN 

Asegurudunetako edozeinek eten egin behar balu bere bidaia bere ezkontidearen edo izatezko 
bikotearen edo seme-alabaren baten, guraso edo aiton-amonen, biloba, anai-arreba, aita-
amaginarreba, suhi, errain edo koinatuaren heriotza edo gaixotasun larriagatiko ospitaleratzearen 
ondorioz, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo treneko (lehen 
maila) txartela, bidaia etendako lekutik Espainiako ehorzte edo ospitaleratze lekura arte.  

2. Antolatu eta bere kargu hartuko du gainontzeko asegurudunen bizilekurako itzulera, horiek 
ezin dutenean bidaiarekin jarraitu hasiera batean aurreikusitako bideen bidez, haien eskura 
jarriz joan-etorriko hegazkin (turista-maila) edo tren (lehen maila) txartela. 

Berme horren efekturako gaixotasun larritzat joko da gutxieneko zazpi eguneko epealdiko 
ospitaleratzea eskatzen duena. 

Asegurudunak itzulerako txartela trukatu ahal izango du bere ohiko bizilekura arte. 

4.5 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ISTRIPU EDO MATXURARENGATIK 
ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN GELDITZE KASUAN 

Ibilgailuak istripua edo matxura izango balu eta ibilgailuak atoian eramateko bermea beharko 
balu, gelditzetik gertu dagoen garaje batera bere konponketarako atoian eraman denean, eta 
polizan izendatutako asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago dagoenean, DAS 
hurrengoaz arduratuko da: 

1. Asegurudunaren eskura jarriko du egokia den garraiobidea konponketa egingo den garajera 
arte joateko. 

2. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo 
balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen 
maila).  

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua 
izatea bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik 
desberdina den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak 
zein erregaiarenak. Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren 
kargura izango litzatekeena kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren 
diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, 
betiere gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Gelditutako ibilgailua, istripu edo matxurarengatik, ezin denean egun berean 
konpondu, eta konponketa itxaron bitartean hoteleko egonaldiaren gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 
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3. Behin ibilgailua konponduta dagoenean, beharrezko garraio-zerbitzua ematea asegurudunari 
edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. Ibilgailua konpontzen ari bada 
bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora, DASek bere eskura jarriko luke treneko txartela 
(lehen maila). Ibilgailua konpontzen ari bada bere bizilekutik 100 km baino gehiagora, DASek 
bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila).  

4.6 ASEGURUDUNAREN LEKUALDAKETAKO BERMEA ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN LAPURRETA 
KASUAN 

Bidaian asegurudunaren jabetzako ibilgailua lapurtuko balitz polizan izendatutako 
asegurudunaren bizilekutik 25 km baino urrutiago, DAS hurrengoaz arduratuko da: 

1. Beharrezko garraio gastuak aseguruduna bere bizilekura itzul dadin. Itzulerako bizilekutzat 
joko da, kasu guztietan, polizan izendatutako asegurudunarena. 

Helburu horrekin, bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora egongo balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Bere bizilekutik 100 km baino gehiagora egongo balitz, 
DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela (lehen maila). 

Bigarren kasuan, asegurudunak aukeratu ahal izango du C kategoriako alokairuko ibilgailua izatea 
bere bizilekura itzultzeko, gehienez, 48 orduz. Ez da bermatzen ibilgailua jaso zenetik desberdina 
den herrialde batean itzultzeagatiko gehigarriaren kostua, bidesarien gastuak zein erregaiarenak. 
Barne hartzen da hirugarrenen aseguruaren kostua, asegurudunaren kargura izango litzatekeena 
kontratatu nahi balu, arrisku orotarako aseguruaren kosturaren diferentzia.  

Asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea hurrengo bietako batekin: 

a) Beharrezko garraio gastuengatik aseguruduna bere helmugako lekura irits dadin, 
betiere gastuek ez dituztenean gainditzen bere bizilekura itzultzekoak.  

b) Ibilgailua berreskuratzeko itxaronaldian hoteleko egonaldiko justifikatutako gastuak, 
gehienezko 80 €-ko mugarekin eguneko eta gehienezko 10 egunez. 

2. Lapurtutako ibilgailua funtzionamendu egoeran berreskuratzeko kasuan, beharrezko garraio-
zerbitzua ematea asegurudunari edo hark bere ibilgailua jaso dezan izendatutako pertsonari. 
Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gutxiagora berreskuratuko balitz, DASek bere eskura 
jarriko luke treneko txartela (lehen maila). Ibilgailua bere bizilekutik 100 km baino gehiagora 
aurkituko balitz, DASek bere eskura jarriko luke hegazkin (turista-maila) edo treneko txartela 
(lehen maila).  

Estali egingo dira garraio gastuak lapurreta datatik sei hilabetera gehienez. 

Ezinbesteko baldintza izango da berme horren prestaziorako asegurudunak autoritate eskudunen 
aurrean salaketa aurkeztu izana. 

4.7 MEDIKAMENTUEN BIDALKETA 

Atzerrian lekualdatutako ASEGURUDUNAK erabili egingo balu "Beharrezko laguntza mediko eta 
sanitarioa bidaian" bermea, ASEGURATZAILEA arduratuko da beharrezko medikamentua bilatu 
eta bidaltzeaz bide azkarrena erabiliz, hori ez bada existitzen laguntza ematen den herrialdean.  

Aseguratzaileak bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 120,00 €-ko 
zenbatekora arte. 

4.8 PREMIA BIZIKO AHAZTUTAKO OBJEKTUEN BIDALKETA 

Aseguratzaileak bidali egingo dizkio asegurudunari, hori dagoen lekura, premia bizikotzat jo 
daitezkeen objektu edo sendagaiak (dagokien herrialdeen legeriaren arabera), eta asegurudunak 
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bere bizilekuan ahaztu zituenak bidaia hasterakoan, betiere horiek ordezkatzea zaila edo garestia 
denean aseguruduna dagoen lekuan. 

Aseguratzaileak soilik bere gain hartuko du bidalketaren antolaketa eta horren kostua, 250,00 €-
ko zenbatekora arte. 

4.9 ETXEKO EZBEHAR LARRIARENGATIKO ASEGURUDUNAREN ITZULTZEA ATZERRIAN DAGOENEAN 

ASEGURATZAILEAK ASEGURUDUNAREN eskura jarriko du garraio txartela bere bizilekura itzul 
dadin, hark bere bidaia eten behar duenean bere bizileku nagusian kalte larriak gertatu direlako, 
sutearengatik, betiere horrek suhiltzaileen lana eskatzen duenean, lapurreta burutua eta polizia-
autoritateen aurrean salatua izan denean, edo uholde larriaren eraginez, ezinbestekoa delarik 
bere presentzia, ezin direlarik egoera horiek konpondu zuzeneko familiarren edo bere 
konfiantzako pertsonen bidez, betiere gertaera bidaiaren hasierako dataren ostean gertatzen 
denean. Halaber, ASEGURATZAILEAK bere gain hartuko du ASEGURUDUNAREKIN batera bidaian 
lagun zuen pertsonaren garraiorako bigarren txartela, eta horrek bere itzulera aurreratu egin 
zuen, betiere bigarren pertsona hori poliza honek aseguratuta dagoenean 

4.10 ERRESKATEA ETA SALBAMENDUA 

Aseguratutako ibilgailuak, bide arrunt eta zirkulaziorako gaitutakoetan zirkulatuz, iraulketa edo 
erortzea sufrituko balu desnibelean, bere lekualdaketa eragotziz, DASek bermatu egingo du 
erreskate edo salbamendu zerbitzua leku egokian kokatu arte, berriz zirkula dezan edo atoian 
eraman ahal izateko, 1.000 €-tako mugara arte. 

Bide arrunta eta zirkulaziorako gaitutzat joko dira autobideak, autobiak, errepide arruntak, 
aipatutako bide horietan kokatutako eta atxikitako atsedenguneak, zerbitzu-galtzadak eta 
edozein ibilgailu motarako geldialdi edo aparkaleku eremuak, zeharkaleak, plazak, kaleak edo hiri 
barruko eta hiri arteko bideak. 

Estali egingo da arruntak ez diren bideetako erreskatea, hala nola, erabilera publiko edo 
pribatuko pista eta bideak, betiere ibilgailuaren gelditze lekua sarrera errazekoa denean 
garabiarentzat. 

4.11 IBILGAILUA ATOIAN ERAMATEKO ZERBITZUA 

Istripua edo matxura dela eta aseguratutako ibilgailuaren gelditze kasuan, DASek bermatu egingo 
du aseguratutako ibilgailua atoian eramateko edo horren garraiorako zerbitzua, gelditze lekutik 
gertuen dagoen zerbitzu ofizialera edo itunpeko garajera arte, 300 km-ko mugarekin 
(ezinbestekoa denean, 300 eurokoa izango da hartutako kostua). 

4.12 LARRIALDIKO KONPONKETA ERREPIDEAN 

Aseguratutako ibilgailuari bere kabuz bidaiarekin jarraitzea eragozten dion matxura edo istripu 
arineko kasuan, DAS arduratuko da larrialdiko errepideko konponketa zerbitzuaz, asegurudunak 
bidaia jarraitu edo ibilgailua garajera eraman ahal izan dezan behin betiko konponketa egiteko, 
bere gain hartuz lekualdaketa eta eskulanaren gastuak.  

Istripu edo matxura arintzat joko dira horien konponketa garajetik at egin daitezkeenak eta 60 
minutu baino gehiagoko eskulan denbora gainditzen ez dutenak. 

Berme horren efektuetara, matxuratzat joko da erregai falta, gurpilaren aldaketa zulaketa edo 
leherketarengatik eta bateriaren birkargatze falta. Ez da matxuratzat joko da elektrizitate 
birkargatze falta ibilgailu elektrikoetan ezta aire falta ere.  

Berariaz baztertuta geratuko dira berme horretatik erregaiaren kostua edo ordezkatu beharreko 
piezen kostutik eratorritako gastuak. 
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4.13 KOLPATUTAKO, MATXURATUTAKO EDO LAPURTUTAKO IBILGAILUAREN GARRAIOA 

Bidai batean zehar, aseguratutako ibilgailuak istripua izango balu, matxuratu egingo balitz edo 
lapurretaren ostean bere zirkulazioa eragozten duten kalteekin berreskuratuko balitz, DASek 
bermatu egingo du ibilgailuaren garraioa asegurudunak esleitutako garajera arte, bere bizilekutik 
gertu dagoena, eta bere gain hartuko ditu 1.000 €-ra arteko mugara arte nazioarteari dagokionez 
eta gastuen guztizkoa Espainiaren kasuan. Berme hori eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da 
ibilgailua konpondu ezin izatea (behin betiko edo zirkulatzea ahalbidetzen dion behin-behineko 
moduan) gelditzetik 72 orduko epean. 

Ibilgailuaren salmenta-balioa bere konponketarako beharrezkoa den zenbatekoa baino baxuagoa 
izango balitz, asegurudunak aukeratu ahal izango du prestazio hori ordezkatzea ibilgailuaren 
legezko uztea egiteko beharrezkoak diren kudeaketa eta gastuengatik, ibilgailuaren salmenta-
balioaren gehienezko zenbateko baliokidera arte. 

Ibilgailuaren lapurretaren kasuan, estali egingo dira berreskuratutako ibilgailuaren garraioa 
lapurreta datatik sei hilabetera arte gehienez. 

DAS ez da ibilgailuaren aberriratzean izandako atzerepen erantzule, bere borondatearen aurkako 
kausak direla eta. Ibilgailuaren osagarrien ebasketarengatik sortutako kalte edo galeren erantzule 
ere ez da izango, ezta bertan utzitako norberaren gauzenak ere. 

4.14 ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ZAINTZAREN GASTUAK 

Poliza horren bermeak aplikatuz aseguratutako ibilgailuak zaintza behar balu bere aberriratze edo 
garraioaren aurretik, DASek bere gain hartuko ditu horiek 120 €-ko mugara arte. 

4.15 ORDEZKO PIEZEN BIDALKETA 

Aseguratutako ibilgailuaren istripu edo matxuaren ondorioz, bere konponketarako ordezko piezak 
behar balira eta gertaera jazo den herrian ezingo balira lortu, DAS arduratuko da aipatutako 
piezak bidaltzeaz, garraio gastuak aurreratuz. Asegurudunak, bere bidaiaren amaieran, DASi 
ordaindu beharko dizkio, garraio gastuko kontzeptu gisa aurreratutako kopuruak.  

DAS ez da behartuta egongo prestazio hori ematera eskatutako piezak ez baleude Espainian edo 
ez balira fabrikatuko. Ez da bermatuko ordezko piezen kostua zein aurrerapena 

4.16 ORDEZPEN-IBILGAILUA 

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA ISTRIPUAREN KASUAN 

Aseguratutako ibilgailuaren gelditzearen kasuan istripua dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren zerbitzuaren prestazioaz, hurrengo taularen arabera: 

Eskulana Gehienezko alokairu egunak 

Eskulanari dagokionez, 4 ordu baino gehiago 
eta 8 ordura arte. 

3 egun 

Eskulanari dagokionez, 8 ordu baino gehiago 
eta 12 ordura arte. 

4 egun 

Eskulanari dagokionez, 12 ordu baino 
gehiago eta 16 ordura arte. 

5 egun 

Eskulanari dagokionez, 16 ordu baino 
gehiago eta 24 ordura arte. 

7 egun 

Eskulanari dagokionez, 24 ordu baino 
gehiago eta 32 ordura arte. 

9 egun 

Eskulanari dagokionez, 32 ordu baino 
gehiago eta 40 ordura arte. 

11 egun 

Eskulanari dagokionez, 40 ordu baino 
gehiago eta 48 ordura arte. 

13 egun 

Eskulanari dagokionez, 48 ordu baino 
gehiago eta 56 ordura arte. 

18 egun 
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Eskulanari dagokionez, 56 ordu baino 
gehiago eta 64 ordura arte. 

20 egun 

Eskulanari dagokionez, 64 ordu baino 
gehiago. 

30 egun 

DASek gorde egingo du peritatze bidez eskulanaren ordu-kopurua egiaztatzeko eskubidea. 

Erabateko ezbeharraren kasuan 30 egunekoa izango da prestazioaren gehienezko muga.  

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA LAPURRETAREN KASUAN 

Zerbitzuaren prestazioa 

Aseguratutako ibilgailuaren lapurretaren kasuan istripua dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren gehienezko 30 eguneko zerbitzuaren prestazioaz, zenbatzen 
hasita ibilgailuaren desagerpenetik 24 ordura, behin osteagatik salaketa aurkeztu ondoren 
autoritate eskudunaren aurrean.  

Aseguratutako ibilgailua berreskuratuko balitz, aseguruduna konprometitu egiten da egoera hori 
berehala DASi jakinarazteko eta ordezpen-ibilgailua itzultzeko. 

Konponketa beharrezkoa duten kalteekin aurkituko balitz lapurtutako ibilgailua, asegurudunak 
eskubidea izango du ordezpen-ibilgailuaz gozatzeko ibilgailua desagertuta egon zen egunengatik 
(gehienez 30 egun) gehi konponketa dela eta gelditzeari dagozkion egunak istripuaren kasuan 
ordezpen-ibilgailuaren prestazioaren bermean ezarritako baldintzen arabera.  

ORDEZPEN-IBILGAILUAREN PRESTAZIOA MATXURAREN KASUAN 

Zerbitzuaren prestazioa: 

Aseguratutako ibilgailuaren gelditzearen kasuan matxura dela eta, DAS arduratuko da C 
kategoriako alokairuko ibilgailuaren zerbitzuaren prestazioaz, hurrengo taularen arabera: 

Eskulana Gehienezko alokairu egunak 

Eskulanari dagokionez, 4 ordu baino gehiago 
eta 8 ordura arte. 

3 egun 

Eskulanari dagokionez, 8 ordu baino gehiago 
eta 12 ordura arte. 

4 egun 

Eskulanari dagokionez, 12 ordu baino 
gehiago eta 16 ordura arte. 

5 egun 

Eskulanari dagokionez, 16 ordu baino 
gehiago eta 24 ordura arte. 

7 egun 

Eskulanari dagokionez, 24 ordu baino 
gehiago eta 32 ordura arte. 

9 egun 

Eskulanari dagokionez, 32 ordu baino 
gehiago eta 40 ordura arte. 

11 egun 

Eskulanari dagokionez, 40 ordu baino 
gehiago eta 48 ordura arte. 

13 egun 

Eskulanari dagokionez, 48 ordu baino 
gehiago eta 56 ordura arte. 

18 egun 

Eskulanari dagokionez, 56 ordu baino 
gehiago eta 64 ordura arte. 

20 egun 

Eskulanari dagokionez, 64 ordu baino 
gehiago. 

30 egun 

 Aseguratzaileak gorde egingo du peritatze bidez eskulanaren ordu-kopurua egiaztatzeko 
eskubidea. 

Prestazio horren efektuetara, zazpi urtetik beherako antzinatasuna duten ibilgailuak soilik estaliko 
dira polizaren hasierako kontratazio unean.  

A) EREMU GEOGRAFIKOA 

Ibilgailuaren bermeak: Zerogarren kilometrotik, Espainian, Europan eta Mediterraneo 
itsasoaren itsasertzeko herrialdeetan. 

Pertsonen bermeak eta aseguratutako ibilgailuaren erabilera dela eta pertsonen 
bermeak: Bizilekua dagoen lekutik 25 kilometretatik aurrera (irletan 10 km) mundu 
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osoan. Beharrezko laguntza mediko eta sanitarioa bidaian bermerako, asegurudunaren 
bizilekua dagoen lekutik 100 kilometroetatik aurrera. 

B) ESTALDURA GABEKO EZBEHARRAK ETA ESKLUSIOAK 

1. Agerikoa den eta bidaiaren hasierako unean ezagututako mantentze akats baten edo 
ezagututako oker mekaniko baten ondorioz eragindako kalteak, eta ezta aurrez laguntza 
zerbitzuaren mailegatzaileak gomendatutako aseguratutako ibilgailuaren behin betiko 
konponketa faltarengatik sortutako kalteak ere. 

2. Ibilgailuen konponketa gastuak, larrialdiko konponketa errepidean bermerako ezarritakoa 
salbu. 

3. Asegurudunaren parte-hartzea apustu, erronka, lasterketa, antolatutako zeharkaldiak edo 
rallyeak, gaitutako bide publikoetatik at zirkulatzea edo lur orotako kirolak praktika (triala, 
enduro, etab.) 

4. Edari alkoholikoak, estupefazienteak, drogak edo medikamentuak irensteagarengatik 
sortutakoak, azken horiek medikuek agindutakoak direnean izan ezik. 

5. Aseguratutako ibilgailuaren gelditzeak edozein mantentze eragiketa, kontrol edo 
doikuntzarengatik edo aseguratutako bermeetan zehaztutakoetatik desberdinak diren 
beste edozein kausarengatik. 

6. Subsidioen ordainketa edo gastuen itzultzea asegurudunarentzat bidegabea den 
aberastea suposatzen dutenean 

7. Asegurudunak berariaz sortutako gertaerak, hala joz asegurudunak ezbeharra 
kontzienteki eta borondatez eragindakoak, edo oso probable gisa erakusten zaionean eta 
onartzen duenean gertatzen den kasuan (zuzeneko doloa edo behin-behineko doloa).  

8. Kontratatutako bermeen ondoriozko prestazioen ordainketa, non horien zerbitzua ez 
zaion aurrez DASi eskatu, asegurudunak behar bezala frogatutako ezinbesteko edo 
ageriko ezintasun kasuetan izan ezik. 

9. Zuzenean edo zeharka, energia nuklear, aldaketa genetiko, erradiazioa erradiaktibo, 
hondamendi natural, gerra-ekintza, istilu eta ekintza terroristetan jatorria duten gatazkak. 

10. Defentsa eta erreklamazioa greba, ugazaben itxiera, zein izaera kolektibotik eratorritako 
erabaki eta gatazketan edo horien aurkaratzea gatazka kolektiboaren bidetik egin 
daitekeenean. 

11. Asegurudunaren suizidioaren edo suizidio saiakeraren ondorioak.  

12. Aseguruduna edari alkoholiko, droga toxiko, estupefaziente, edo substantzia 
psikotropikoen eraginpean eta edozein kasutan, legez baimendutakoa baino alkohol-tasa 
handiagoarekin gidatzeagatik gertatutako ezbeharrak. Halaber, baztertuta daude 
medikuaren beharrezko agindurik gabe medikamentuak hartzearen ondorioz gertatutako 
ezbeharrak. 

13. Asegurudunak parte hartzeagatik entrenamendu, lehiaketa edo motorrarekin 
erlazionatutako kirol-frogetan, horietatik eratorritako gatazkak. 

14. Asegurudunak baliozko gidabaimen edo lizentziarik gabe edo administrazio-autoritate 
edo autoritate judizial batek agindutako horren etete edo kentze ebazpenak hautsiz 
sortutako ezbeharrak. 

15. Asegurudunak gertaera ezagutu zuenetik autoritateari 48 orduko epean salatu gabeko 
ibilgailuaren lapurretarengatiko ondorioak. 
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16. Asegurudunak bidaiaren hasiera baino lehen lehendik bazituen gaixotasunen edo 
gaixotasun kronikoen ondorioak eta gastuak, edo bat-bateko larriagotze arriskua duten 
eta asegurudunak bidaia hasi zuen unean ezagutzen zituenen horiena. 

17. Susperraldi edo bidaiaren aurreko tratamendu medikoen ondorioz oraindik osatu gabe 
dauden gaitzen ondorioak eta gastuak. 

18. DASek esleitutako talde medikoak proposatutako lekualdatze sanitarioa asegurudunaren 
ez onartzeagatik, atzeratzeagatik edo aurreratzeagatik erator litezkeen ondorioak. 

19. DASeko talde medikoaren iritziz beharrezkoak ez diren tratamendu mediko edo 
kirurgikoak, eta atzeratu litezkeenak aseguruduna bere bizilekura itzuli arte. 

20. Asegurudunaren haurdunaldia dela eta sortutako ondorioak eta gastuak, lehenengo sei 
hilabeteetan gerta litezkeen eta aurretik jakin ezin diren arazoen kasuan izan ezik.  

21. Asegurudunak haurdunaldia borondatez eteteak eragindako ondorioak eta gastuak. 

22. HIESetik edo hepatitisetik eratorritako gaixotasunengatiko ondorioak eta gastuak. 

23. Tratamendu estetikoen ondorioak eta gastuak. 

24. Betaurreko, lentilla, audiofono, protesi eta aparatu ortopedikoak eskuratze edota 
berritzeagatiko gastuak. 

25. 10 € baino kostu baxuagoa duten gastu mediko edo farmazeutikoak.  

26. Eskatutako tratamenduak (edo txertaketak) sortutako ondorioak eta gastuak bidaiaren 
aurretik edo horren gabeziarengatik.  

27. Asegurudunak apustuetan edo kirol-lehiaketetan, jarduera arriskutsuetan edo 
abenturazko kiroletan parte hartzetik eratorritako lesioak, gaixotasunak eta horien 
ondorioak. Besteak beste, hurrengoak jotzen dira jarduera arriskutsutzat: Eskia, boxeoa, 
halterofilia, arte martzialak, alpinismoa, urpekaritza eta murgilaldiak arnasketa-
aparatuekin. Abenturazko kiroltzat jotzen dira aireko kirolak, raftinga, puentinga, arroila-
jaitsiera eta antzekoak. 

28. Pertsonen erreskatea itsasoan, mendian edo basamortuan. 

29. Bertan trata daitezkeen eta asegurudunari bere bidaiarekin jarraitzea eragozten ez dieten 
gaitz edo lesio onberengatiko aberriratzea. 

30. Aurretiko baimenik gabeko taxi, jatetxe eta hoteleko gastuak. 

31. Ibilgailua ez konpontzeak sortutako matxura errepikakorretatik eratorritako prestazioak. 

32. Giltzen galera, ahaztea, haustura edo lapurretatik eratorritako prestazioak. 

33. Gurpil bakarraren zulaketa edo lehertzetik eratorritako prestazioak. 

34. Ibilgailuari zirkulatzea eragozten ez dioten arazo edo matxuretatik eratorritako 
prestazioak (adib. Aire girotuaren gabezia). 

C) DENBORA-EREMUA 

Estali egingo dira polizaren indarraldian zehar gertatutako ezbeharrak. Poliza horretako 
estalduraren efektuetara, ulertuko da ezbeharrak hurrengo datetan gertatu direla: 

1. Aseguratutako ibilgailuarekiko prestazioei dagokienez, ulertuko da istripua, matxura edo 
lapurreta gertatu den unean jazo dela ezbeharra, zeinak laguntza eskaera eragin duen 
asegurudunaren aldetik.  

2. Pertsonei dagozkien prestazioei dagokienez: 
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 Horiek istripu, matxura edo lapurretatik eratorriak badira, gertaera horiek jazo ziren 
datan. 

 Horiek heriotzaren, gaixotasunen edo ospitaleratzetik eratorriak badira, heriotza 
gertatzean, gaixotasuna agertzean edo ospitaleratzea ospitalean egin zenean.  

 

 

BABES JURIDIKOA 

BALDINTZA OROKORRAK. 

Gidariarentzako babes juridikoa DAS DEFENSA DEL AUTOMOVILISTA Y DE SINIESTROS INTERNATIONAL, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, ("DAS") sozietatearen bidez emango da, eta bere datuak polizaren Baldintza 
partikularren agertzen dira. 

Estaldurak eta esklusioak defentsa juridikoko Baldintza orokorren arabera zuzentzen dira, eta jarraian adierazten 
dira; bertan jaso gabekoetan, polizaren gainontzeko baldintzak aplikatuko dira. 

Hartzaile edo asegurudunak berme horrek estalitako zerbitzuren bat behar balu, deitu telefonoz edo komunikatu 
fax edo posta elektronikoz DASi. 

Estalitako zerbitzuren baten prestaziorako aukera eman liezaiokeen gertaera jazotzean, ezinbesteko baldintza 
izango da DASen eskuhartzea eskatzea bere kudeaketarako eta behar denean, dagokion baimena eskuratzeko.  

1. DEFENTSA PENALA LAGUNTZEKO BETEBEHARRA EZ BETETZEAGATIK, ALKOHOLEMIA, DROGAK, 
ESTUPEFAZIENTEAK EDO SUBSTANTZIA PSIKOTROPIKOEN ERAGINPEAN GIDATZEAGATIK ETA 
GEHIEGIZKO ABIADURAN ASEGURATUTAKO IBILGAILUA GIDATZEAGATIK 

DASek bermatu egingo du aseguratutako gidariaren erantzukizun penalaren defentsa bere aurka jarraitzen diren 
prozesu penaletan hurrengo delituengatik, Baldintza partikularretan esleitutako ibilgailua erabiltze eta 
zirkulatzegatik sortutakoak direnak. Bermatuta egongo da atxilotuari komisarian emandako lehen laguntza eta 
baita asegurudunaren behin-behineko askatasuna bermatzeko fidantza penalen prestazioa, bere epaiketarako 
aurkezpena edota kostu judizialen ordainketari erantzutea ere:  

1- Laguntzeko betebeharra ez betetzeagatiko delitua. 

2- Edari alkoholikoen, drogen, substantzia toxikoen, estupefazienteen edo substantzia psikotropikoen 
eraginpean gidatzeagatiko delitua. 

3- Araudiaren arabera baimendutako abiadura baino handiagoan gidatzeagatiko delitua, hiri barruko bidean 
60 km/h eta hiri arteko bidean 80 km/h. 

Aseguruduna zigortua izango balitz delitu horietako batengatik eta adierazitako ausarkeria eta bizitzarako edo 
pertsonen integritaterako arrisku jakineko beste dolozko delitu batekin, behartuta egongo da DASi ordaintzera 
merezitako defentsa juridikoko gastu guztiak. 

Laguntzeko betebeharra ez betetzeagatiko delituari dagokionez, bermatu egingo da era berean, doan 
aseguratutako ibilgailuan lekualdatutako bidaiarien defentsa penala, betiere polizan esleitutako asegurudunak 
espresuki hori eskatzen duenean.  

2. DEFENTSA PENALA ZIRKULAZIOKO GERTAERA ARDURAGABEENGATIK ASEGURATUTAKO 
IBILGAILUAREKIN  
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DASek bermatu egingo du asegurudunaren erantzukizun penalaren defentsa bere aurka jarraitzen diren prozesu 
penaletan arduragabekeriaz egindako delitu edo faltengatik, Baldintza partikularretan esleitutako ibilgailua 
erabiltzean. Bermatuta egongo da atxilotuari komisarian emandako lehen laguntza eta baita asegurudunaren 
behin-behineko askatasuna bermatzeko fidantza penalen prestazioa, bere epaiketarako aurkezpena edota kostu 
judizialen ordainketari erantzutea ere. 

Bermatu egingo da era berean, doan aseguratutako ibilgailuan lekualdatutako bidaiarien defentsa penala, betiere 
polizan esleitutako asegurudunak espresuki hori eskatzen duenean.  

3. ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ERABILERAREKIN ERLAZIONATUTAKO DEFENTSA PENALA  

Arduragabekeriaz egindako delitu edo faltengatiko prozesu penaletan, DASek bermatu egingo du hurrengo 
asegurudunen defentsa: 

A) Gidariarena, jarraitutako hurrengo prozeduretan: 

  Aseguratutako ibilgailuan garraiatutako objektu edo salgaiek sortutako kalteengatik, izan berezkoak 
edo besterenak. 

  Zirkulaziokoen desberdinak diren gertaerengatik, betiere erlazio zuzena dutenean aseguratutako 
ibilgailuarekin eta ez dutenean jatorria kontratuan. 

B) Zirkulaziokoen desberdinak diren gertaerengatik jarraitutako prozeduretan polizan esleitutako 
asegurudunarena, betiere erlazio zuzena dutenean aseguratutako ibilgailuarekin eta ez dutenean jatorria 
kontratuan. 

C) Esklusioen atalean aurreikusitako esklusioa partzialki indargabetuz, polizan esleitutako asegurudunaren 
adin-txikiko seme-alabena, aseguratutako ibilgailua gidatzen dutenean horren ezagutza edo baimenik 
gabe, nahiz eta gidabaimena ez izan. 

Bermatuta egongo da atxilotuari komisarian emandako lehen laguntza eta baita asegurudunaren behin-behineko 
askatasuna bermatzeko fidantza penalen prestazioa, bere epaiketarako aurkezpena edota kostu judizialen 
ordainketari erantzutea ere. 

4. KONTRATUZKOAK EZ DIREN KALTEEN ERREKLAMAZIOA ZIRKULAZIO GERTAERENGATIK 
ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREKIN 

DASek bermatu egingo dio asegurudunari bere kalte-galeren erreklamazioa hirugarren erantzuleari, Baldintza 
partikularretan adierazitako ibilgailuaren erabiltze eta zirkulatzeagatik sortutako gertaeren ondoriozkoa direnak. 
Ez da estaliko hirugarren baten aldetik kontratua ez betetzearen ondoriozkoak diren kalteen erreklamazioa. Estali 
egingo da erreklamazioa bide adiskidetsuaren zein prozedura judizial edo administrazioko baten bitartez. 

Asegurudunaren heriotzaren kasuan, bere kaltetutako familiarrek erabili ahal izango dute erreklamazioa. 

Bermatu egingo da era berean, doan aseguratutako ibilgailuan lekualdatutako bidaiariek sufritutako kalte-galeren 
erreklamazioa, betiere polizan esleitutako asegurudunak espresuki hori eskatzen duenean. Berariaz bermatuko 
da ere bidaiariak gidariari, ibilgailuaren jabeari edota erantzukizun zibileko bere konpainia aseguratzaileari zuzen 
liezaiokeen erreklamazioa. 

5. ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN ERABILERAREKIN ERLAZIONATUTAKO ETA KONTRATUZKOAK EZ 
DIREN KALTEEN ERREKLAMAZIOA  

DASek bermatu egingo du ibilgailuen zirkulazioarekin zerikusirik ez duten gertaerengatik asegurudunak 
sufritutako kalte-galeren erreklamazioa, betiere erlazio zuzena dutenean aseguratutako ibilgailuarekin eta ez 
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dutenean jatorria kontratuan (hala nola, obren hondoratzeak, leherketak, uholde edo suteak, ibilgailuari kalte 
materialak sortuko dizkiotenak). Estali egingo da erreklamazioa bide adiskidetsuaren zein prozedura judizial edo 
administrazioko baten bitartez. 

Ez da estaliko hirugarren baten aldetik kontratua ez betetzearen ondoriozkoak diren kalteen erreklamazioa. 

6. KALTE-ORDAINAREN AURRERAKIN ADISKIDETSUA ETA JUDIZIALA 

DASek bermatu egingo dio asegurudunari (poliza horretako bermeen arabera) kalte-ordainen aurrerakina 
hurrengo kasuetan: 

A) Poliza horrek estalitako erreklamazio adiskidetsua dela eta, DASek erantzualearen aseguratzailearen 
(esku-hartu gabea eta likidazio-prozesuan ez dagoena) aldetik idatzitako adostasuna eskuratuko balu, 
kalte-ordain baten ordainketari dagokiona eta hori asegurudunak onartuko balu. DASek bere zenbatekoa 
aurreratu egingo du Baldintza partikularretan zehaztutako mugara arte. 

Aseguruduna behartuta egongo da DASi itzultzera, aurrez zor-aitorpen bat sinatuz, aurreratutako 
zenbatekoa ordaindua izatean (nahiz eta partzialki izan), ahal bezain laster, ordainketa egiteko 
behartutako aseguratzailea esku-hartua edo likidatua izango balitz edo edozein arrazoi dela eta 
aipatutako zenbatekoa berriz kobratzeko ezintasuna ezagutuko balu. 

B) Poliza horrek estalitako erreklamazio judiziala dela eta, Espainiako auzitegi batek emandako epai irmo eta 
betearazlea egokitzeko kasuan, eta zigortutako hirugarrenak lokalizatutako bizilekua izango balu eta ez 
balitz kaudimengabea aitortua izango. 

Epaiak lagundutako aseguruduna behartuta egongo da DASi itzultzera, aurrez zor-aitorpen bat sinatuz, 
aurreratutako zenbatekoa, ordaindua izan bezain laster. Kreditua ez balitz kitatuko, eta DASen iritziz 
egokiak diren legezko errekurtso guztiak agortuta, asegurudunak bere egingo du betiko aurreratutako 
kopurua. 

7. ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN IKUSKATZE GASTUAK ISTRIPUAREN KASUAN 

Istripu baten ondorioz aseguratutako ibilgailuak kalte materialak sufrituko balitu, DASek peritua esleituko du 
txostena egin dezan egin beharreko konponketaren zenbateko ekonomikoa balioztatuz, bere gain hartuz 
peritatzearen gastuak eta ordainsariak Baldintza partikularretan adierazitako zenbatekora arte. 

Berme hori eraginkorra izan dadin, beharrezkoa da asegurudunak perituaren txostena zehaztea hurrengo 
efektuetarako: 

1. Hirugarren erantzule bati kontratuzkoa ez den erreklamazioa egiteko. 

2. Kalteen bermea hitzartua zuen konpainia aseguratzaileari bere zenbatekoa eskatzeko. 

Berme hori aplikatu egingo da asegurudunak kontratatu gabe duenean poliza horretan erreklamazio hori 
babesten duen bermea, edo izanez gero, ez balu bere aplikazioa eskatuko.  

8. URRUTIKO AHOLKULARITZA JURIDIKOA 

Estalduraren eremu orokorrarekin erlazionatutako gaietan, DASek telefonoz aholkatuko du aseguruduna, dituen 
eskubideen inguruan. Laguntza juridikoko zentroko kiden abokatuak emango du aholkularitza juridikoa. 

Kontsultak ezin izango du izan legeen, moralaren edota orden publikoaren inguruko gaiei buruzkoa. 

Hitzez artatuko da kontsulta, idatzizko txostenik igorri gabe. Kontsultaren objektua den gaiari buruzko lehen 
orientazio juridikoan oinarrituko da aholkularitza eta ez du barne hartuko dokumentazioaren berrikustea. 
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9. DEFENTSA PENALA ZIRKULAZIOKO GERTAERA ARDURAGABEENGATIK OINEZKO GISA 

DASek bermatu egingo du asegurudunaren erantzukizun penalaren defentsa bere aurka jarraitzen diren prozesu 
penaletan arduragabekeriaz egindako delituengatik, asegurudunak oinezko kondizioa duen kasuetan. Bermatuta 
egongo da atxilotuari komisarian emandako lehen laguntza eta baita asegurudunaren behin-behineko askatasuna 
bermatzeko fidantza penalen prestazioa, bere epaiketarako aurkezpena edota kostu judizialen ordainketari 
erantzutea ere. 

10. KONTRATUZKOAK EZ DIREN KALTEEN ERREKLAMAZIOA ZIRKULAZIO GERTAERENGATIK OINEZKO GISA  

DASek bermatu egingo dio asegurudunari bere kalte-galeren erreklamazioa hirugarren erantzuleari, zirkulazio 
gertaerek sortutakoengatik eta asegurudunak oinezko kondizioa duenean. Ez da estaliko hirugarren baten aldetik 
kontratua ez betetzearen ondoriozkoak diren kalteen erreklamazioa. Estali egingo da erreklamazioa bide 
adiskidetsuaren zein prozedura judizial edo administrazioko baten bitartez. 

Asegurudunaren heriotzaren kasuan, bere kaltetutako familiarrek erabili ahal izango dute erreklamazioa. 

Bermatu egingo da halaber, asegurudunak motor gabeko lurreko ibilgailu baten gidari gisa sufritutako kalte-
galeren erreklamazioa. 

11. ERREKLAMAZIOA ASEGURATUTAKO IBILGAILUAREN KONPONKETA AKASTUNARENGATIK 

Baimendutako garajean aseguratutako ibilgailuaren konponketa egiterakoan, eta hori akastuna gertatzean 
perituaren txostenaren arabera, DASek bermatu egingo du jabearen eskubideen erreklamazioa (adiskidetsua edo 
prozedura judizial, administrazioko edo arbitroarenean), aipatutako konponketa akastunaren ondorioz, betiere 
konponketa fakturaren zenbatekoak ez dituenean 300 € gainditzen. 

Erreklama daitezkeen kalte gisa ulertuko dira, berme horren efektuetara, beharrezko konponketa gastuak oker 
egindakoa zuzentzeko, konponketa okerraren ondorioz ibilgailuari berari gerta dakizkiokeen matxuren 
konponketenak, eta asegurudunak konponketa akastunetik eratorrita jasan behar izango lituzkeen beste edozein 
kalte. 

12. ADMINISTRAZIO-DEFENTSA TRAFIKOKO ADMINISTRAZIOKO ARAU-HAUSTEEN AURREAN  

DASek bermatu egiten dio asegurudunari administrazioko salaketa edota zigorren aurreko defentsa, Baldintza 
partikularretan adierazitako ibilgailuaren jabetza, erabilera edo zirkulazioarekin erlazionatuta daudenak. 

Asegurudunak lehenbailehen jakinaraziko dio salaketa edo zigorra Laguntza juridikoko zentroari, eta edozein 
kasutan, errekurtsoa jartzeko epearen amaiera baino gutxieneko zazpi laneguneko aurrerapenarekin. Laguntza 
juridikoko zentroko abokatu batek aholkua emango dio asegurudunari errekurtsoaren arrakastaren aukerei buruz 
eta aukerak existitzen direlako iritzia izango balu, idatzi egingo du.   

Baztertu egingo da garraioen legeria bereziaren eraginpean dagoen edozein jardueraren ariketatik eratorritako 
arau-hausteen defentsa.  

DASek bermatu egingo du administrazio-bidetik egokiak diren alegazioen eta errekurtsoen idatzien idazketa, 
aurkezpena eta tramitatzea. Laguntza juridikoko zentroko abokatuek emango dute zerbitzu hori. 

Baztertu egingo da administrazio-auzibidea. 

13. ISUNEN BILAKETARAKO ZERBITZUAREN PRESTAZIOA  
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Asegurudunare laguntza prestazio gisa, DASek eduki egingo du asegurudunari komunikatu gabeko eta ediktuen 
bitartez argitaratutako trafikoko arau-hausteengatiko zigor edo salaketen bilaketa zerbitzua. Prestazioa mugatu 
egingo da probintzietako buletin ofizialen eta Zirkulazio Zehapenen Ediktu Oholaren (ZZEO) sarrera askeko datu 
ofizial informatizatuen oinarrien kontsultara, eta horietan agertuko dira pertsonalki arau-hausleei komunikatu 
ezin izan diren ediktuen trafikoko arau-hausteen komunikazioak. Ibilgailuaren matrikula eta asegurudunaren 
NANa/AIZa/IFKa izango dira bilaketa irizpideak. Bilaketa mugatu egingo da egindako arau-hausteetara eta 
polizaren indarraldian ediktuek komunikatutakoetara. Aipatutako datu-basearen emaitzen artean 
asegurudunaren matrikula edo NAN/AIZ/IFK agertuko balitz, DASek hartzaileari jakinaraziko dio aipatutako 
egoera lehenbailehen polizaren Baldintza partikularretan adierazi zituen posta elektronikoko kontuan edo SMS 
edo telefono mugikor bidez, asegurudunak aurka egin edo erantzun diezaion zigorrari edo zigor-proposamenari. 
Hartzailearen komunikazioan, DASek adierazi egingo ditu ediktuaren komunikazioaren funtsezko datuak. 

DASen betebeharra mugatu egiten da bilaketa zerbitzua ematera eta abisua ematera adierazitako bideen 
bitartez, eta ez du erantzungo trafikoko arau-haustearen emaitza eta ondorioen inguruan, komunikazio falta, 
akats eta interneteko atzerapenen inguruan edo identifikatzeko datu urritasunaren inguruan, zeinak 
asegurudunaren eskubideak kalte ditzakeen. 

A) EREMU GEOGRAFIKOA 

"Kontratuzkoak ez diren kalteen erreklamazioa zirkulazio gertaerengatik aseguratutako ibilgailuarekin" eta 
"Defentsa penala zirkulazioko gertaera arduragabeengatik aseguratutako ibilgailuarekin" bermeei 
dagokienez: Europa eta Berme Hitzarmen Aldeaniztunaren kide diren estatuak (Txartel berdearen sistemaren 
kide diren herrialdeak).  

Gainontzeko bermeei dagokienez: Espainia, Andorra eta Giibraltar, betiere Espainiako jurisdikzioa eskuduna 
denean. 

B) BABES JURIDIKOKO GASTUEN KAPITAL ASEGURATUA 

Ezbeharrarengatik aseguratutako kapitala gastuen multzoa: SEI MILA EURO (6.000,00 €). Beharrezkoa izango 
balitz fidantza penala ematea, aipatutako kopurura arte emango da gehienez. 

Kapital aseguratuaren efektuetara, kausa beretik eratortzen diren gertaerak ezbehar bakarra osatzen dute. 

Azpimuga aseguratua asegurudunak esleitutako abokatuaren eta prokuradorearen ordainsari kontzeptuan: 
HIRU MILA EURO (3.000,00 €). Abokatua eta prokuradorea izendapen askeko eskubidearen erabilpena 
komunikatu egin beharko dio asegurudunak aseguratzaileari, aipatutako profesional horien zerbitzuak 
erabiltzen hasten denean. 

Asegurudunak bere defentsarako BERRASEGURATZAILEAK proposatutako abokatu eta prokuradorea 
izendatuko balitu, aipatutako berraseguratzaileak bere gain hartuko ditu zuzenean horien ordainsariak 
osotasunean, ezbeharrarengatiko kapital aseguratua aplikatuz gainontzeko aseguratutako gastuei. 

C) ESTALDURA GABEKO EZBEHARRAK ETA ESKLUSIOAK 

Estalduratik baztertuta daude: 

1. Asegurudunak berariaz sortutako gertaerak, hala joz asegurudunak ezbeharra kontzienteki eta 
borondatez eragindakoak, edo oso probable gisa erakusten zaionean eta onartzen duenean gertatzen 
den kasuan (zuzeneko doloa edo behin-behineko doloa).  

2. Asegurudunek poliza horretan haien artean adieraz ditzaketen erreklamazioak (edo erreklamazio aurreko 
defentsa), berariaz aurkakoa adierazten diren berme horientzat izan ezik.  

3. Asegurudunak DASen aurka adieraz dezakeen erreklamazioa edo asegurudunaren defentsa DASek 
adierazten dion erreklamazioaren aurrean.  

4. Defentsa eta erreklamazioa konkurtso-prozeduretan. 
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5. Nazioarteko Auzitegietan edo Konstituzio-zuzenbidekoen aurrean jarraitu beharreko gaiak, babes-
errekurtsoa izan ezik, DASek tramitatutako gaietan duenean jatorria instantzia arruntetan. 

6. Kalte moral edo ondarezkoen erreklamazioa, ez direnean eratorri edo ez direnean kalte material edo 
gorputzezko baten ondorio. 

7. Defentsa, erreklamazioa eta prestazioen ordainketa, zuzenean edo zeharka, energia nuklear, aldaketa 
genetiko, erradiazio erradiaktibo, hondamendi natural, gerra-ekintza, istilu eta ekintza terroristetan 
jatorria duten gatazken kasuan. 

8. Defentsa eta erreklamazioa greba, ugazaben itxiera, zein izaera kolektibotik eratorritako erabaki eta 
gatazketan edo horien aurkaratzea gatazka kolektiboaren bidetik egin daitekeenean. 

9. Asegurudunak parte hartzeagatik entrenamendu, lehiaketa edo motorrarekin erlazionatutako kirol-
probetan, horietatik eratorritako gatazkekin erlazionatutako defentsa, erreklamazioa eta prestazioen 
ordainketa. 

10. Defentsa eta erreklamazioa asegurudunak baliozko gidabaimen edo lizentziarik gabe edo administrazio-
autoritate edo autoritate judizial batek agindutako horren etete edo kentze ebazpenak hautsiz sortutako 
ezbeharretan. 

D) DENBORA-EREMUA 

Estali egingo dira polizaren indarraldian zehar gertatutako ezbeharrak eta DASi komunikatu zaizkionak era 
frogagarrian bere indarraldian edo horren gertaera-datatik zenbatzen hasita bi urteko epera arte. 

Poliza horretako estalduraren efektuetara, ulertuko da ezbeharrak hurrengo datetan gertatu direla: 

1. Urrutiko aholkularitza juridikoko bermeetarako, bermeak eraginkortasuna du polizaren efektuaren ostean 
asegurudunak sortutako gertaeretatik edo hark ezagututako gertaeretatik eratorritako gaientzat. 

2. Arau-hauste penalen edo administraziokoetan ezbeharra gertatutzat joko da gertaera zigorgarri edo 
zehagarria egin den unean, edo gertatu dela uste den unean. 

3. Kontratuzkoa ez den kulpagatiko kalteen erreklamazio kasuetan, ezbeharra gertatu dela ulertuko da 
kaltea sorrarazi duen ekintza edo hutsa gertatu den unean. Kalte jarraituen kasuan (hau da, hurrenez 
hurren gertatzen direnetan, konpondu gabeko edo gaizki konpondutako kausa baten ondorioz), 
ezbeharra gertatutzat joko da kaltea lehen aldiz agertu den unean. 

Erruaren edo kontratua ez betetzearen kasuetan, ezbeharra gertatu dela ulertuko da kontratuko xedapenen ez 
betetzea gertatu, hasi edo hasi dela uste den unean. 

Aseguruaren hartzaileak aitortzen du ezagutu eta onartzen dituela kontratuaren baldintza orokorrak, eta horien 
ale bat jaso duela legez agindutako informazio guztia barne hartzen duena.   
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Laguntza-telefonoa 

935 201 762 

euroins@das.es 

Kristalen konponketarako eta aldaketarako telefonoa 

918 096 601 

Ezbeharren tramitazioa 

910 606 571 

euroins@glarusiberica.com 

Edozein zalantza edo arazo 

Deitu zure bitartekariari 



  

 
 
 

 

 
 


