Aseguruen Konpentsatzio Partzuergoak, auto
ibilgailu lurtarretan ondasunen kalte eta
erantzunkizun zibileko aseguruetan Espainian
gertatutako ezohiko jazoeretatik eratorritako
galeren kalte-ordainei buruz hitz egiten duen
klausula.
Urriaren 29ko 7/2004 Errege-dekretu legegileak onetsitako aseguruen
Konpentsazio Partzuergoaren legezko Estatutuaren moldatutako testuan
ezarritakoaren arabera, adierazitako enpresa erakunde publikoaren alde
derrigorrez gainkargu bat gehitu behar dioten aseguru kontratu baten
hartzaileak ezohiko arriskuen estaldura indarrean dagoen legerian
exijitutako
baldintzak
betetzen
dituen
edozein
erakunde
aseguratzailerekin hitzartzeko boterea du.
Espainian
gertatutako
ezohiko
gertaerek
eragindako
ezbeharretatik
eratorritako kalte-ordainak eta bertan kokatutako arriskuei eragiten
dietenak, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ordainduko ditu hartzaileak
bere alde dagokion gainkarguak kitatu dituenean eta ondorengo egoeretatik
bat betetzen denean:
a) Aseguruen
Konpentsazio
Partzuergoak
estalitako
ezohiko
arriskua
Erakunde aseguratzailearekin kontratatutako aseguruaren polizagatik
babestuta ez egotea.
b) Aseguru poliza horrek babesten badu ere, erakunde aseguratzailearen
betebeharrak bete ezin izana judizialki zorrean dagoela adiezi
dutelako edo Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak esku hartutako edo
kargu egindako likidazio prozesu baten menpe egoteagatik.
Aseguruen
Konpentsazio
Partzuergoak,
Aseguru
Kontratuei
buruzko
otsailaren 20an Errege-Dekretuak 300/2004 onetsitako ezohiko arriskuen
aseguru Araudian eta xedapen osagarrietan bere jarduera, Aseguru
Kontratuari buruzko, urriaren 8ko, 50/1980 Legean, Legezko Estatutuan
adierazi denera egokituko du.

Legezko arauen laburpena
1.

Estalitako ezohiko gertaerak.

a) Naturako hurrengo fenomenoak: lurrikarak eta itsasikarak; ezohiko
uholdeak, itsasoaren erasoek eragindakoak barne; erupzio bolkanikoak;
ekaitz zikloniko atipikoa (120 km/o baino gehiagoko ezohiko haize
boladak eta tornadoak barne); eta gorputz sideral eta aerolitoen
erorketak.
b) Terrorismo, matxinada, sedizio, asaldura eta iskanbila popularraren
ondorioz bortizki eragindakoak.
c) Indar Armatuen edo Segurtasun
jarduerak bake denboran.
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eta

Taldeen

gertaerak

edo

Fenomeno atmosferiko eta sismikoak, erupzio bolkanikoak eta gorputz
sideralen
erorketa,
alegia,
Aseguruen
Konpentsazio
Partzuergoaren
eskaeraren menpe, Estatuko Meteorologia Agentziak (AEMET), Institutu
Geografiko Nazionalak eta gaian eskudunak diren gainontzeko erakunde
publikoak igorritako informeen bidez egiaztatuko dira. Izaera politiko
eta sozialeko gertaeretan, eta baita Indar Armatuek edo bake garaian

Indar edo Segurtasun Gorputzen ekintza edo gertaerek eragindako kalteen
kasuan, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak eskudun organo jurisdikzional
eta administratibotik emandako gertaeren informazioa lortu dezake.
2.

Kanpoan utzitako arriskuak.

a) Aseguru Kontratu Legearen arabera kalte-ordaina ez dakartzatenak.
b) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoaren aldeko gainkargua beharrezkoa
denetan
desberdina
den
aseguruaren
kontratuak
aseguratutako
ondasunetan eragindakoak.
c) Aseguratu gauzaren akats edo hutsetik edo agirian dagoen mantentze
faltatik datozenak.
d) Gatazka armatuek eragindakoak, gerraren deklarazio ofiziala aurretik
gertatu ez bada ere.
e) Energia nuklearraretik eratorritakoak, maiatzaren 27ko, 12/2011 Legean
ezarritakoak kalterik izan gabe, kalte nuklearrek edo material
erradiaktiboek eragindakoei buruz hitz egiten duena. Aurrerago
esandakoaz gain, instalazio berari eragiten dion ezohiko gertaera
baten ondorioz aseguratutako instalazio nuklear batean kalte zuzenak
daudenean, kalte guztiak barneratuta daudela ulertuko da.
f) Denboraren ondorioz emandakoak, eta era iraunkorrean osorik edo
partzialki murgildutako ondasunen kasuan, itsaso edo korronte arruntei
leporatu daitezkeenak.
g) 1. atalean adierazitakoak ez diren fenomeno naturalek eragindakoak. a)
aurrekoa
eta,
bereziki,
maila
freatikoaren
gehitzeak,
hegalen
mugimenduak, lurren irristatze edo finkapenak, arroken lurjausiak eta
antzeko
fenomenoek
produzituak,
hauek
euri
uraren
ondorioz
eragindakoak izango balira izan ezik, zeinek era berean zonaldean
ezohiko uholde egoera bat eragingo zukeen eta uholde horren eragin
berdinak izango zituen.
h) Bileretan zehar gertatutako jarduera iskanbilatsuek eta, bilera
eskubidea erregulatzen duen, uztailaren 15eko, 9/1983 Lege Organikoan
adierazitakoaren arabera manifestazioek eragindakoak, eta baita greba
legalen igarotean, adierazitako jarduerak aurreko 1.b) sailean
adierazitako ezohiko gertaeratzat jo ezean.
i) Aseguratuaren fede txarrak eragindakoak.
j) Polizaren jaulkipen datan edo honek eragina duenean, ondorengoa
izatekotan, ezbeharra gertatu eta zazpi egun geroago gertatzen ez
bada, bermatu daitekeen aseguruaren existentzia ezagatik aurretik
kontratatu ezin daitekeela frogatzen bada izan ezik, ondasunetan
kalteak edo eskudiru galerak eragiten dituzten fenomeno naturaletatik
datozten ezbeharren eratorriak, Falta epe hau ez da, erakunde berean
edo
beste
batean,
jarraipen
konponbiderik
ez
duen,
polizaren
ordezkapen edo sustituzino kasuan aplikatuko, gehikuntza gauza edo
estaldura
berria
bada
izan
ezik.
Polizan
aurreikusitako
errebalorizazio automatikotik datozen aseguratutako kapitaletan ere ez
da aplikatuko.
k) Lehen prima baino arinago produzitutako ezbeharrei dagozkienak edo
Aseguruaren
Kontratu
Legeak
ezarritakoaren
arabera,
Aseguruen
Konpentsazio Partzuergoa bertan behera utzi denean edo asegurua primak
ordaindu ez direlako iraungita geratzea.
l) Zeharkakoak edo zuzeneko edo zeharkako kalteetatik eratorritakoak,
mugatutako eskudiruaren galeretatik zein ezohiko arriskuen aseguruaren
Araudian ordainkatu daitezkeenetatik desberdinak direnak. Estaldura
honetan ez dira energia elektrikoaren kanpoko horniduran, erregai

gasetan,
fuel-oilan,
edo
beste
fluido
batzuetan,
ebaketa
edo
aldaketaren ondorioz pairatutako kalte eta galerak ezta aurreko
paragrafoan aipatutako zuzeneko kalte edo galerak sartzen, aldaketa
hauek ezohiko arriskuen estalduran barneratutako kausa batetik etorri
arren.
m) Euren tamaina eta larritasunagatik Nazioaren Gobernuak «hondamendiaren
nazionala» izena ematen dieten ezbeharrak.

3.

Frankizia.

I. Aseguratuaren kontura egongo den frankizia izango da:
a) Gauzetako kalteen kontrako aseguruetan, aseguratuaren kontura dagoen
frankizia
ezbeharrak
eragindako
ordaindu
daitezkeen
kalteen
zenbatekoaren ehuneko zazpia izango da. Dena den, ez da kenketarik
egingo etxebizitzei, etxebizitzen jabeen komunitateei, ibilgailu
aseguruen polizagatik aseguratuta dauden ibilgailuei eragiten dieten
kalteen frankiziagatik.
b) Irabazien galera ematen bada, aseguratuaren kontura dagoen frankizia
polizan
aurreikusitakoaren
berdina
izango
da,
denboran
zein
kopuruan,
irabazien
galeraren
ohiko
ezbeharretatik
datozen
kalteetarako. Onuren galera estaltzen duten ezohiko ezbeharretarako
hainbat frankizia egotekotan, estaldura nagusirako aurreikusitakoak
aplikatuko dira.
c) Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak, poliza batean kalte eta onuren
galerarako konbinatutako frankizia ezartzen duenean, aurreko atalean
aurreikusitako aplikazioari dagokion frankiziaren kenketa duten
kalte materialak eta kalte materialen likidazioan aplikatutako
frankizian murriztutako, estaldura nagusirako polizan ezarritako
frankizian kenketa izan duten onuren galera likidatuko dira.

4.

Estalduraren hedadura.

1. Ezohiko arriskuen estaldurak ondasun berdinei eta arrisku
estaldurarako aseguruaren polizetan ezarritako bermatutako
berdinei estaliko die.

arrunten
gehiketa

2. Dena den aurrekoa:
a) Motorra
duten
ibilgailuen
kalte
propioak
estaltzen
polizetan Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ezohiko
estaldurak aseguratu daitekeen interesa bere osotasunean
du, nahiz eta poliza arruntak partzialki bakarrik bermatzen

dituzten
arriskuen
bermatuko
duen.

b) Ibilgailuek auto ibilgailu lurtarretan erantzunkizun zibileko poliza
bat baino ez dutenean, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ezohiko
arriskuen estaldurak merkatuan orokorrean onartzen den prezioaren
arabera, ezbeharra gertatu eta gero ibilgailua dagoen egoeran duen
balioa bermatuko du.

Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari kalteen komunikazioa
1. Aseguruen Konpentsazio Partzuergoari dagokion estalduraren kalteen
ordainketaren eskaera, aseguruaren hartzailearen, aseguratuaren edo
polizaren onuradunaren, edo aurrekoen izenean jokatzen dutenaren, edo
erakunde aseguratzailearen edo asegurua kudeatzen duen aseguruen
bitartekariaren bidez komunikatuko zaio lehenengoari.
2. Honela lortu daiteke kalteen komunikazioa eta prozedurari eta
ezbeharren tramitazio egoerari dagokion edozein informazio:

— Aseguruen Konpentsazoo Partzuergoaren arreta telefonikoko Zentruaren
deiaren bidez (952 367 042 edo 902 222 665)
—
Aseguruen
Konpentsazio
(www.consorseguros.es)

Partzuergoaren

web

orriaren

bidez

3. Kalteen balorazioa:
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak, aseguru legerian konponbidea duten
eta aseguruaren poliza edukian ordaindu daitezkeen arriskuen balorazioa
egingo du, bere kasuan, ohiko arriskuak estaliko zituen erakunde
aseguratzaileak egindako balorazioetara loturarik izan gabe.

4. Kalte-ordainaren ordainketa:
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak aseguruaren onuradunari
ordainaren ordainketa egingo dio banku-transferentziaren bidez.

kalte-

