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BEZEROA BABESTEKO ARAUDIA  

SEGUROS LAGUN ARO, S.A.  
 
 
 
 
 

1. Xedea eta aplikazio-eremua  

  

Bezeroaren Defentsarako Araudi honek Seguros Lagun Aro, S.A.ren Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren 

(aurrerantzean BAZ) jarduera arautzen du, eta erakunde horretako Administrazio Kontseiluak onartu du.   

  

  
 

2. Titularraren izendapena  
 

2.1 Izendapena eta kargu-uztea  

BAZen titularraren izendapena eta kargu-uztea Seguros Lagun Aro, S.A.ko Administrazio Kontseiluak 

erabakiko ditu.   

   

2.2 Iraupena  

Agintaldia mugagabea izango da.   

   

2.3 Hautaezintasuna eta bateraezintasuna  

Ezingo da BAZen titular izendatu aldi berean merkataritza-, marketin-, harpidetza edo ezbeharrak 

izapidetzeko sailean lan egiten duen inor. Merkataritza Kodeko 13. artikuluan xedatutakoaren arabera, 

ezingo du BAZen titular-kargua hartu merkataritzan aritzeko gai ez den inork.   

   

BAZen titularrak bere funtzioak betetzeari utziko dio izendatu ondoren lehen aipaturiko hautaezinezko 

arrazoietako batean erortzen bada.   

  

  

  

3. Kexa edo erreklamazioaren aurkezpena  
 

Kexa edo erreklamazioa pertsonalki edo behar bezala egiaztatutako ordezkariaren bitartez aurkeztu 

ahal izango da paperean edo baliabide elektroniko bidez, betiere behar bezala irakurri, inprimatu eta 

dokumentua gordetzeko moduan aurkeztuz gero.  

  

Baliabide hauetakoren bat erabiliz aurkeztu ahal izango dira:  

-BAZera bidalitako idazki baten bidez  

  Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua  
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  Basurtuko Kaputxinoen kalea, 6 - 2. 

solairua, 48013 Bilbo  

-helbide honetan prestatutako inprimakia erabiliz:www.seguroslagunaro.com  

-helbide elektroniko honetara bidalitako mezu bidez: 
atencioncliente@seguroslagunaro.com  

 

Dena den, honako baldintza hauek betetzen dituzten kexak eta erreklamazioak onartuko ditu Seguros 

Lagun Aro S.A.k.   

   

• Erreklamaziogilea identifikatuta eta, ordezkariaren bitartez aurkezten badu, zuzenbidean 

onartutako edozein baliabidez egiaztatu beharko du ordezkaritza.   

• Kexa edo erreklamazioa zer polizari buruz egiten duen identifikatuta.   

• Kexa edo erreklamazioa eragiten duten kausak, jarrera hori abalatzen duten dokumentuen 

kopia aurkeztuz.   

• Sukurtsala, saila edo agentea identifikatuta, kexa edo erreklamazioa horietako baten 

jardunaren ondoriozkoa bada.   

• Bezeroaren Arretarako Zerbitzuari egindako eskaera.   

• Erreklamaziogileak ez jakitea kexa edo erreklamazioa administrazio- edo arbitraje-prozedura 

baten bitartez edo prozedura judizial baten bitartez ari dela.   

• Lekua, data eta sinadura.   
 
 
 

4. Erreklamazioa aurkez dezaketen pertsonak  
 

Kexak edo erreklamazioak aurkez ditzakete aseguru-hartzaileek, aseguratzaileek, onuradunek eta 

aurreko horietako edozeinen hirugarren kaltetuek edo kausadunek.   

 
 
 
 

5. Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren jakinaren gainea n jarritako kontuak  

  

4. artikuluaren arabera baimendutako pertsona fisiko edo juridikoek aurkeztutako kexa eta 

erreklamazioen berri izango du BAZek.   

  

Kexak  izango dira:   

  

Entitateek erabiltzaileei emandako finantza-zerbitzuen funtzionamenduari buruzkoak eta 

entitatearen funtzionamenduan izandako berandutze, arreta-falta eta beste edozein 

jarduketagatik aurkeztutakoak.   

   

Erreklamazioak  izango dira:   

  

Bere interesa edo eskubidea berreskuratzeko asmoz, entitateen ekintza edo ez-egiteei 

buruzko jakineko gertakariak agerian uzten dituzten finantza-zerbitzuen erabiltzaileek 

aurkeztutakoak.  



3 Seguros Lagun Aro, S.A.ren Bezeroaren Defentsarako Araudia  Or.  

Ekintza edo ez-egite horiek kaltegarriak dira haien intereserako edo eskubiderako ez 

dituztelako betetzen kontratuak, bezeroen gardentasun- eta babes-araudia edo jardunbide 

egokiei eta finantza-erabilerei buruzkoa.   

  

Ez da kexa eta erreklamaziorik onartuko honako baldintza hauetako bat betetzen denean:   

 
• Bezeroak kexa edo erreklamazioa eragin zuten gertakarien berri izan eta bi urte edo gehiago 

igaro direnean edo, bere kasuan, erreklamazio judiziala aurkezteko ekintza preskribatu ez 

denean.   

  

• Gertakari berei dagokienez, jurisdikzio arruntaren aurrean, administrazio-auzitegiaren aurrean 

edo arbitraje bitartez auzi zibila edo penala gauzatzen ari denean. Errekurtsoa aurkezten 

bada edo organo judizialen edo administrazio- edo arbitraje-organoen aurrean akzioa 

gauzatzen bada, berehala artxibatuko da kexa edo erreklamazioa.   

  

• Kexa edo erreklamazio gisa administrazio- edo arbitraje-organoek edo organo judizialek 

ezagutu beharreko errekurtso edo ekintza desberdinak izapidetu nahi direnean, kexa edo 

erreklamazioa ebazpenaren edo auziaren zain dagoenean, edo auzia organo haietan ebatzi 

denean.   

  

• Kexa edo erreklamazioaren xede diren arazoen jatorriko gertakari, arrazoi eta eskabideak 

jakineko eragiketei buruzkoak ez direnean edo baldintzak betetzen ez dituztenean.   

  

• Bezero berak gertakari berei buruz lehen ere aurkeztu eta ebatzitako beste batzuk 

errepikatzen dituzten kexa edo erreklamazioak aurkezten direnean.   

  

Arrisku handiengatiko aseguru-kontratuetatik sortutako kexak eta erreklamazioak, Aseguru Kontratuari 

buruzko 50/1980 Legeko 107. artikuluan egiten den definizioaren arabera, prozedura horren bitartez 

edo entitateak ezarritako beste baten bitartez izapidetu ahal izango dira.   

 
 
 
 

6. Izapidetzea onartzea  
 

Kexa edo erreklamazioa BAZen jasotzen denean, horrek aztertuko du "Aurkezpena" izeneko 3. atalean 

xedatutako baldintzak betetzen dituen ala ez, izapidetzeko beharrezkoak direnak.   

   

Lehen xehatutako baldintzaren bat falta bada, erreklamaziogileari idatziz eskatuko zaio 10 egun 

naturaleko epea igaro baino lehen hutsegitea konpontzeko. Egun horietan eten egiten da entitateak 

ebazteko duen bi hilabeteko epea.  
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Egun horietan eten egiten da entitateak ebazteko duen bi hilabeteko epea. Idatzian ohartaraziko zaio 

erantzunik jasotzen ez bada erreklamazioa artxibatu egingo dela.   

 
 
 
 

7. Barneko izapidetzea  
 

Espedienteak izapidetzen diren bitartean, BAZek bere erabakia hartzeko beharrezkotzat jotzen dituen 

datu, azalpen, txosten edo elementu guztiak lortu ahal izango ditu bai erreklamaziogilearengandik eta 

bai eraginpeko entitatearen sail eta zerbitzuetatik. Hamar eguneko epean erantzun beharko dute bi 

alderdiek, eskaera egiten den unetik kontatzen hasita.   

 
 
 
 

8. Amaiera eta jakinarazpena  
 

Espedientea bi hilabeteko gehieneko epean amaituko da, kexa edo erreklamazioa BAZen aurkezten 

den datatik kontatzen hasita. Araudi honetako 6. artikuluan aurreikusitako erreklamazioaren 

aurkezpeneko hutsegiteak zuzentzeko espedientea etenda egondako egunak gehituko zaizkio aurreko 

epeari.   

   

Erabakia arrazoitua izango da, ondorio argiak izango ditu kexan edo erreklamazioan planteatutako 

eskabideari buruz, eta kontratuaren klausuletan, aseguruen legerian eta aseguru-sektorearen 

jardunbide eta erabilera egokietan oinarrituko da.   

  

Aurreikusitako epea igarotakoan, kexa edo erreklamazioa ez onartutzat joko da, eta erreklamaziogileak 

Aseguratuaren eta Pentsio Planetako Parte-hartzailearen Defentsarako Mandatariaren aurrean aurkeztu 

ahal izango ditu arrisku handiengatiko aseguru-kontratuetan izan ezik, Mandataria ez baitago gaituta 

horiek ezagutzeko bere garapeneko Araudiaren arabera.   

  

  
 

9. Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusiak  Erreklamazio Zerbitzuarekin duen 

harremana  

Seguros Lagun Aro, S.A.k BAZen bitartez erantzungo die Erreklamazio Zerbitzuak bere funtzioak 

erabiliz egiten dizkion eskakizunei, erabakitako epeetan.   
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10. Urteko Txostena  
 

BAZen Titularrak Seguros Lagun Aro, S.A.ren Administrazio Kontseiluaren aurrean aurkeztuko du 

txosten argitzaile bat ECO/734/2004 Aginduan aurreikusitako edukiarekin.   

   

Entitatearen Urteko Memorian Txostenaren laburpen bat jasoko da.   
 
 
 

Bilbon, 2016ko abenduaren 29an.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguros Lagun Aro, S.A.  
 

Txomin García Hernández  Pantxeska Xabier Eguibar Gainza  

Administrazio Kontseiluko lehendakaria Administrazio Kontseiluko idazkaria  


