Ezohiko gertakarien ondoriozko galerengatik Aseguratuen Konpentsazio Partzuergoaren
kalte-ordainen klausula pertsona-aseguruetan.
Urriaren 29ko 7/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onetsitako Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren Legezko Estatutuaren testu bateginean ezarritakoarekin bat, enpresa-erakunde publiko horren aldeko errekargua nahitaez gaineratu behar
duen aseguru-kontratu baten aseguru-hartzaileak edozein erakunde aseguratzailerekin hitzartu ahal izango du ezohiko
arriskuen estaldura, baldin eta erakunde aseguratzaile horrek indarrean dagoen legeriak ezartzen dituen baldintzak betetzen
baditu.
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ordainduko ditu Espainian edo atzerrian ezohiko gertaerek sortutako ezbeharren
ondoriozko kalte-ordainak, pertsonen aseguruen kasuan, Aseguratuak bere ohiko egoitza Espainian badu eta Aseguru
Hartzaileak Partzuergoaren aldeko errekarguak ordainduta baditu, ondorengo egoeretako bat gertatzen denean:
a) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak estalitako ezohiko arriskua erakunde aseguratzailearekin kontratatutako
aseguru-polizaren babesean ez egotea.
b) Aipatutako aseguru-poliza horrek babestua egonik ere, Erakunde Aseguratzaileak ezin izatea bere betebeharrik bete,
judizialki konkurtsoan dagoela deklaratua izan delako, edo Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak esku hartutako edo
bere gain hartutako likidazio-prozedura batean dagoelako.
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak bere jarduna egokituko du aipatutako Legezko Estatutuan, Aseguru Kontratuei
buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legean, Ezohiko Arriskuen Aseguruaren Erregelamenduan –otsailaren 20ko 300/2004 Errege
Dekretuak onetsitakoan– eta xedapen osagarrietan zehaztutakora moldatzeko.

LEGE-ARAUEN LABURPENA
1. ESTALITAKO EZOHIKO GERTAERAK
a) Naturako fenomeno hauek: lurrikarak eta itsasikarak, ezohiko uholdeak (itsas enbatek sortutakoak barne), sumendien
erupzioak, ezohiko ekaitz ziklonikoa (barnean hartuz 120 km/h-tik gorako ezohiko haize-boladak eta tornadoak) eta
gorputz sideralak eta aerolitoak erortzea.
b) Terrorismo, errebolta, sedizio, matxinada eta jende-iskanbilak direla-eta bortxaz eragindakoak.
c) Indar Armatuek edo Segurtasuneko Indar eta Kidegoek bake-garaian burututako gertaera edo ekintzak.
Fenomeno atmosferikoak eta sismikoak, sumendien erupzioenak eta gorputz sideralak erortzea Aseguruen Konpentsazio
Partzuergoaren instantziaz ziurtatuko dira, Estatuko Meteorologia Agentziak (AEMET), Geografia Institutu Nazionalak eta gai
horretan eskudunak diren gainerako erakunde publikoek egindako txostenen bidez. Izaera politikoa edo soziala duten gertaeren kasuan, edo Indar Armatuek edo Segurtasuneko Indar eta Gorputzek bake-garaian burututako gertaera edo ekintzen
kasuan, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak gertakariei buruzko informazioa bildu ahal izango du jurisdikzio- eta
administrazio-organo eskudunetatik.
2. KANPOAN UTZITAKO ARRISKUAK
a) Aseguru Kontratuaren Legearen arabera kalte-ordainik eragiten ez dutenak.
b) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren aldeko errekargua nahitaezkoa ez duen aseguru-kontratu baten bidez
aseguratuta dauden pertsonengan sortutakoak.
c) Gatazka armatuek eragindakoak, aurrez gerra-deklarazio ofizialik egon ez bada ere.
d) Energia nuklearretik eratorriak, kalte nuklearrei edo material erradioaktiboengatik sortutakoei buruzko maiatzaren 27ko
12/2011 Legean ezarritakoari kalterik egin gabe.
e) Aurreko 1. a) atalean adierazitakoez bestelako natura-fenomenoek sorturikoak, eta, bereziki, maila freatikoaren igoerak,
malda-higidurek, lurren lerradura edo asentamenduak, haitz-erortzeek eta antzeko fenomenoek sorturikoak; salbuespena
izango dira nabarmenki euri-uren eraginez gertaturikoak, baldin eta ur horiek inguruan ezohiko uholde-egoera sortu
badute eta uholde horren garaian gertatu badira.
f) Biltzeko eskubidea arautzen duen uztailaren 15eko 9/1983 Lege Organikoan xedatutakoari jarraituz egin diren bilera eta
manifestazioetako jarduera jendetsuen ondoriozkoak, eta legezko grebetako jardueren ondoriozkoak, jarduera horiek
aurreko 1.b) atalean adierazitakoaren arabera ezohiko gertakaritzat hartzen direnean izan ezik.
g) Aseguratuak fede gaiztoz eragindakoak.
h) Lehen prima ordaindu aurretik gertatutako ezbeharren ondoriozkoak, edo, Aseguru Kontratuaren Legean ezarritakoarekin
bat, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren estaldura etenda dagoenean edo asegurua azkenduta dagoenean primak
ordaindu ez direlako gertatutakoen ondoriozkoak.
i) Haien tamaina eta larritasunagatik Estatuko Gobernuak "katastrofe edo hondamen nazional" gisa kalifikatzen dituenak.

3. ESTALDURAREN HEDADURA
1. Aseguru-polizetan ohiko arriskuen estaldurarako zehazten diren pertsona eta zenbateko aseguratu berberak estaliko ditu
ezohiko arriskuen estaldurak.
2. Bizitza-aseguruko polizak direnean, kontratuan aurreikusitakoaren arabera eta aseguru pribatuak arautzen dituen
araudiarekin bat hornidura matematikoa sortzen badute, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren estaldurak Aseguratu
bakoitzari dagokion arrisku-kapitalari egingo dio erreferentzia, hau da, aseguratutako zenbatekoaren eta poliza jaulki
duen Erakunde Aseguratzaileak (aipatutako araudiaren arabera) eratuta eduki behar duen hornidura matematikoaren
arteko aldeari. Hornidura matematikoari dagokion zenbatekoa aipatutako Erakunde Aseguratzaileak ordainduko du.

KALTEEN BERRI EMATEA ASEGURUEN KONPENTSAZIO PARTZUERGOARI
1. Estalduraz Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari dagozkion kalte-ordainen eskaera Partzuergo horri zuzendutako
komunikazio bidez egingo da. Komunikazio hori aseguru-hartzaileak, aseguratuak edo polizaren onuradunak egingo du,
edo aurrekoen kontura eta izenean jarduten duenak, edo erakunde aseguratzaileak edo asegurua kudeatzeko esku hartu
duen aseguru-bitartekariak.
2. Honela egin ahal izango da kalteen komunikazioa eta honela eskuratu ahal izango da prozedurari eta ezbeharren
izapidetze-egoerari buruzko edozein informazio:
• Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren Telefono bidezko Arreta Zentrora deituz (952 367 042 edo 902 222 665
zenbakira).
• Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren webgunearen bidez (www.consorseguros.es).
3. Kalteen balorazioa: aseguruen legeriaren eta aseguru-polizaren arabera kalte-ordaina dagokien kalteen balorazioa
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak egingo du, eta Partzuergoa ez da lotetsita egongo arrisku arruntak estaltzen
dituen erakunde aseguratzaileak egindako balorazioekin, halakorik egonez gero.
4. Kalte-ordainaren ordainketa: Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak banku-transferentzia bidez ordainduko dio
kalte-ordaina aseguruaren onuradunari.

