FRANKIZIA HOBARIDUNA

AURREZTU

150 €

LAGUN ARON GIDARI ONEK
SARIA DUTE
Zer da Frankizia
Hobariduna?
Primeran! Kontratatu berri dut
Arrisku Oroko aseguru bat
300 €-ko frankiziarekin. Zein
onura ekarriko dit horrek?
Bai. Eta horretaz gozatzeko,
zein baldintza bete
behar ditut?
Eta zer dira Konfiantzazko
Tailerrak

ARTE
ZURE
FRANKIZIAN

Seguros Lagun Arok sortu duen sistema bat da gidari onei saria emateko.

Ezbeharra gertatuz gero, 300 €-ko frankizia aplikatuko zaizu, baina 150 €-ko
frankizia edukitzeko aukera izan dezakezu. Gehiago jakin nahi duzu?

Azken urtean ezbeharrik ez izatea eta ibilgailua konpontzera eramaten
duzunean, gure Konfiantzazko Tailer batera eramatea.

Gurekin hitzarmena duten taller batzuk dira, eta, horri esker, kalitate onena
bermatzen dugu. Zure etxetik hurbil dauden Konfiantzazko Tailerrak zein diren ikus
dezakezu helbide honetan:
www.seguroslagunaro.com/konfiantzazkotailerrak
Gure Konfiantzazko Tailerretan izan ditzakezun abantailetako batzuk hauek dira:
• Kortesiazko ibilgailua (erabilgarritasunaren arabera).
• Lehentasuna konponketan.
• Ibilgailua garbitzea.
• etab.

Bikain. Autoa berme guztiekin
konpontzea ona da beti. Orain
azaldu nola aurreztuko dudan
dirua konponketan.

Urratsez urrats azalduko dizut:
• Ezbeharren bat izan baduzu berezko kalteekin, eta aurreko urtean ezbeharrik
izan ez baduzu eta ibilgailua gure Konfiantzazko Tailerretan konpondu nahi
baduzu, aurtengo frankizia 300 €-tik 250 €-ra pasatuko da. Dagoeneko 50 €
aurreztu dituzu.
• 2 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 300 €-tik 200 €-ra pasatuko
da, hau da, 100 €-ko aurrezkia.
• 3 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 150 €-koa izango da, hau da,
150 €-ko aurrezkia.
FRANKIZIA

1. URTEA* /
1 TARTEA

3. URTEA* /
3 TARTEA

3. URTEA* /
3 TARTEA

3. URTEA* /
3 TARTEA

300 €

300 €

250 €

200 €

150 €

* Urteak bat datoz tarteekin ez badago ezbeharrik lehenago.

Eta beste tailer batera
eraman nahi badut?

Eta ezbehar bat baino
gehiago gertatzen bada?

Ulertu dut, baina informazio
gehiago nahi badut?

Kasu horretan, frankizia 300 €-koa izango da beti.

Frankiziaren murrizketa lehenengo ezbeharrari aplikatuko zaio. Urte horretan
deklaratutako gainerako parteetan adostutako frankizia aplikatuko da. Hurrengo
urtaldian, aurreko tarteari dagokion frankizia izango duzu.
Sar zaitez hemen:
www.laboralkutxa.com/eu/zurekotxeahobetzen
Frankizia hobariduna ez da
Aseguru-kontratuaren barruan dagoen
elementu bat. Seguros Lagun Arok
beretzat gordetzen du tarteen sisteman
aldaketak egiteko eskubidea, bai eta
aplikatu beharreko baldintzetan ere.

FRANKIZIA HOBARIDUNA

AURREZTU

200 €

LAGUN ARON GIDARI ONEK
SARIA DUTE
Zer da Frankizia
Hobariduna?
Primeran! Kontratatu berri dut
Arrisku Oroko aseguru bat
450 €-ko frankiziarekin. Zein
onura ekarriko dit horrek?
Bai. Eta horretaz gozatzeko,
zein baldintza bete
behar ditut?
Eta zer dira Konfiantzazko
Tailerrak

ARTE
ZURE
FRANKIZIAN

Seguros Lagun Arok sortu duen sistema bat da gidari onei saria emateko.

Ezbeharra gertatuz gero, 450 €-ko frankizia aplikatuko zaizu, baina 250 €-ko
frankizia edukitzeko aukera izan dezakezu. Gehiago jakin nahi duzu?

Azken urtean ezbeharrik ez izatea eta ibilgailua konpontzera eramaten
duzunean, gure Konfiantzazko Tailer batera eramatea.

Gurekin hitzarmena duten taller batzuk dira, eta, horri esker, kalitate onena
bermatzen dugu. Zure etxetik hurbil dauden Konfiantzazko Tailerrak zein diren ikus
dezakezu helbide honetan:
www.seguroslagunaro.com/konfiantzazkotailerrak
Gure Konfiantzazko Tailerretan izan ditzakezun abantailetako batzuk hauek dira:
• Kortesiazko ibilgailua (erabilgarritasunaren arabera).
• Lehentasuna konponketan.
• Ibilgailua garbitzea.
• etab.

Bikain. Autoa berme guztiekin
konpontzea ona da beti. Orain
azaldu nola aurreztuko dudan
dirua konponketan.

FRANKIZIA

450 €

Urratsez urrats azalduko dizut:
• Ezbeharren bat izan baduzu berezko kalteekin, eta aurreko urtean ezbeharrik
izan ez baduzu eta ibilgailua gure Konfiantzazko Tailerretan konpondu nahi
baduzu, aurtengo frankizia 450 €-tik 400 €-ra pasatuko da. Dagoeneko 50 €
aurreztu dituzu.
• 2 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 450 €-tik 350 €-ra
pasatuko da, hau da, 100 €-ko aurrezkia.
• 3 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 300 €-koa izango da, hau
da, 150 €-ko aurrezkia.
• 4 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, berriz, frankizia 250 €-koa izango
da, hau da, 200 €-ko aurrezkia.
1. URTEA* /
1 TARTEA

2. URTEA* /
2 TARTEA

3. URTEA* /
3 TARTEA

4. URTEA* /
4 TARTEA

5. URTEA* /
5 TARTEA

450 €

400 €

350 €

300 €

250 €

* Urteak bat datoz tarteekin ez badago ezbeharrik lehenago.

Eta beste tailer batera
eraman nahi badut?

Eta ezbehar bat baino
gehiago gertatzen bada?

Ulertu dut, baina informazio
gehiago nahi badut?

Kasu horretan, frankizia 450 €-koa izango da beti.

Frankiziaren murrizketa lehenengo ezbeharrari aplikatuko zaio. Urte horretan
deklaratutako gainerako parteetan adostutako frankizia aplikatuko da. Hurrengo
urtaldian, aurreko tarteari dagokion frankizia izango duzu.
Sar zaitez hemen:
www.laboralkutxa.com/eu/zurekotxeahobetzen
Frankizia hobariduna ez da
Aseguru-kontratuaren barruan dagoen
elementu bat. Seguros Lagun Arok
beretzat gordetzen du tarteen sisteman
aldaketak egiteko eskubidea, bai eta
aplikatu beharreko baldintzetan ere.

FRANKIZIA HOBARIDUNA

AURREZTU

250 €

LAGUN ARON GIDARI ONEK
SARIA DUTE
Zer da Frankizia
Hobariduna?
Primeran! Kontratatu berri dut
Arrisku Oroko aseguru bat
600 €-ko frankiziarekin. Zein
onura ekarriko dit horrek?
Bai. Eta horretaz gozatzeko,
zein baldintza bete
behar ditut?
Eta zer dira Konfiantzazko
Tailerrak

ARTE
ZURE
FRANKIZIAN

Seguros Lagun Arok sortu duen sistema bat da gidari onei saria emateko.

Ezbeharra gertatuz gero, 600 €-ko frankizia aplikatuko zaizu, baina 350 €-ko
frankizia edukitzeko aukera izan dezakezu. Gehiago jakin nahi duzu?

Azken urtean ezbeharrik ez izatea eta ibilgailua konpontzera eramaten
duzunean, gure Konfiantzazko Tailer batera eramatea.

Gurekin hitzarmena duten taller batzuk dira, eta, horri esker, kalitate onena
bermatzen dugu. Zure etxetik hurbil dauden Konfiantzazko Tailerrak zein diren ikus
dezakezu helbide honetan:
www.seguroslagunaro.com/konfiantzazkotailerrak
Gure Konfiantzazko Tailerretan izan ditzakezun abantailetako batzuk hauek dira:
• Kortesiazko ibilgailua (erabilgarritasunaren arabera).
• Lehentasuna konponketan.
• Ibilgailua garbitzea.
• etab.

Bikain. Autoa berme guztiekin
konpontzea ona da beti. Orain
azaldu nola aurreztuko dudan
dirua konponketan.

FRANKIZIA

1. URTEA* /
1 TARTEA

600 €

600 €

Urratsez urrats azalduko dizut:
• Ezbeharren bat izan baduzu berezko kalteekin, eta aurreko urtean ezbeharrik
izan ez baduzu eta ibilgailua gure Konfiantzazko Tailerretan konpondu nahi
baduzu, aurtengo frankizia 600 €-tik 550 €-ra pasatuko da. Dagoeneko 50 €
aurreztu dituzu.
• 2 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 600 €-tik 500 €-ra
pasatuko da, hau da, 100 €-ko aurrezkia.
• 3 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 450 €-koa izango da, hau
da, 150 €-ko aurrezkia.
• 4 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, berriz, frankizia 400 €-koa izango
da, hau da, 200 €-ko aurrezkia.
• Eta 5 urte osoz egon bazara ezbeharrik gabe, frankizia 350 €-koa izango da,
250 €-ko aurrezkiarekin.
2. URTEA* /
2 TARTEA

3. URTEA* /
3 TARTEA

4. URTEA* /
4 TARTEA

5. URTEA* /
5 TARTEA

6. URTEA* /
6 TARTEA

550 €

500 €

450 €

400 €

350 €

* Urteak bat datoz tarteekin ez badago ezbeharrik lehenago.

Eta beste tailer batera
eraman nahi badut?

Eta ezbehar bat baino
gehiago gertatzen bada?

Ulertu dut, baina informazio
gehiago nahi badut?

Kasu horretan, frankizia 600 €-koa izango da beti.

Frankiziaren murrizketa lehenengo ezbeharrari aplikatuko zaio. Urte horretan
deklaratutako gainerako parteetan adostutako frankizia aplikatuko da. Hurrengo
urtaldian, aurreko tarteari dagokion frankizia izango duzu.
Sar zaitez hemen:
www.laboralkutxa.com/eu/zurekotxeahobetzen
Frankizia hobariduna ez da
Aseguru-kontratuaren barruan dagoen
elementu bat. Seguros Lagun Arok
beretzat gordetzen du tarteen sisteman
aldaketak egiteko eskubidea, bai eta
aplikatu beharreko baldintzetan ere.

