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1. Xedea eta aplikazio eremua 

Bezeroak Babesteko Araudi honek LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-
etxearen Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren jarduera arautzen du. Aseguru-etxearen 
Administrazio Kontseiluak araudia joan den 2004/06/15eko bileran onartu zuen. 

2. Titularraren izendapena 

2.1 Izendapena eta kargu-uztea 

Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren titularraren izendapena eta kargu-uztea LA PREVISIÓN 
MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-etxearen Administrazio Kontseiluaren erabakiz egingo 
da. 

2.2 Iraupena 

Mandatua mugagabea izango da. 

2.3 Hautatua izateko ezintasuna eta bateraezintasuna 

Ezingo da Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren titular izan, aldi berean, merkataritza-, marketin-, 
edo ezbeharrak harpidetu edo bideratzeko sailean lan egiten duen pertsona. Ezingo du 
Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren titular izan ezta ere, Merkataritza Kodearen 13. artikuluan 
xedatutakoarekin bat, merkataritzan aritzeko ezinduta dagoen pertsonak. 

Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren titularrak bere kargua utzi egingo du, haren izendapenaren 
ondoren, goian adierazitakoaren arabera, hautatua izateko ezintasun kausaren bat gertatzen 
denean. 

3. Kexa edo erreklamazioaren aurkezpena 

Kexa edo erreklamazioa paperezko idazki baten bidez, zuzenean edo ordezkari baten bitarteaz 
aurkez daiteke, “SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE” sailaren izenean, aseguru-etxearen egoitzan: 
08036 BARTZELONA, c/Aribau, 168-170, Entlo. 1ª, LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. 
aseguru-etxearen edozein bulegotan, erreklamazio edo kexa hartu-agiria duen posta ziurtatuz 
bidalita, edo horretarako gaitutako Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren helbide elektronikora 
bidalitako mezu informatiko, elektroniko edo telematikoen bidez, soilik agiriak irakurtzea, 
inprimatzea eta gordetzea ahalbidetzen dutenean eta horien bidalketa zein sinadurak, abenduaren 
19ko 59/2003 Sinadura Elektronikoari buruzko Legean aurreikusitako eskakizunekin bat 
datozenean. 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-etxeak bere bulegoetan eta web-orrian, 
kexak eta erreklamazioak egiteko inprimakia eskuragarri izango du, web-orri berean deskargatzeko 
gaitutako modeloaren arabera. Aurrekoa hala izanik ere, Bezeroaren Arretarako Zerbitzura 
bidalitako kexa edo erreklamazioak onartuko dira, betekizun hauek betetzen badituzte: 

• Erreklamatzailearen identifikazioa, IFZrekin batera. Ordezkaritza kasuetan, ordezkariak bere 
egoera egiaztatu beharko du, zuzenbidean onartutako edozein bide erabiliz. 

• Kexa edo erreklamazioari dagokion polizaren identifikazioa. 
• Kexa edo erreklamazioaren eragileak, baita hori arrazoitzen duten dokumentu bidezko frogak 

ere, aurkeztu beharko dituzu. 
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• Delegazio, Sail edo Agentearen identifikazioa, zure kexa edo erreklamazioa haien 
jokabidearekin zerikusirik badu. 

• Aseguru-etxearen erantzuna eskatzen duten auziak argi zehazten dituen eskaera. 
• Berariaz adieraztea erreklamatzaileak ez dakiela kexa edo erreklamazioa prozedura 

administratibo, arbitral edo judizial baten xede denik. 
• Tokia, data eta sinadura. 

4. Erreklamatzeko eskubidea duten pertsonak 

Bezeroaren Arretarako Zerbitzuari kexa edo erreklamazioak aurkez diezazkiote Hartzaileek, 
Aseguratuek, Onuradunek edo aurrekoen kausahabenteek. 

5. Bezeroaren Arretarako Zerbitzuak ebatz ditzakeen auziak 

Bezeroaren Arretarako Zerbitzuak, 4. artikuluarekin bat etorriaz, pertsona fisiko edo juridiko 
eskubidedunek aurkezten dizkioten kexa edo erreklamazioak ebatziko ditu. 

Kexatzat joko dira: Erakundeek erabiltzaileei ematen dizkieten finantza-zerbitzuen 

funtzionamenduaren gainekoak, eta atzerapen, zabarkeria edo Aseguru-etxearen 

funtzionamenduan hautematen den beste edozein jokabideren ondorioz aurkezten direnak. 

Erreklamaziotzat joko dira: Finantza-zerbitzuen erabiltzaileek aurkeztutakoak, haien interes edo 

eskubidea berreskuratzeko asmoarekin, aseguru-etxearen ekintza edo omisioekin zerikusia duten 

gertaera zehatzak agerian jartzen dituztenak;  kontratuak, gardentasunerako eta bezeroen 

babeserako araudia edo finantza-jardunbide egokiak edota ohiturak ez betetzeagatik, 

erreklamazioak aurkezten dituenaren interes edo eskubideak kaltetzen dituztenean. 

Ez dira kexa edota erreklamazioak onartuko egoera hauetakoren bat gertatzen denean: 

• Bezeroak kexa edo erreklamazioa eragin duten gertakariak ezagutu zituenetik bi urte baino 
gehiago igaro direnean edo, kasu bada, judizialki erreklamatzeko ekintza preskribatzen ez den 
bitartean. 

• Gertakari berdinei dagokienez, jurisdikzio arruntaren, administrazio-instantzia baten aurrean 
edo arbitraje bidez kausa zibil edo penal bat epaitzen ari denean. Helegite bat aurkezten bada 
edo organo judizial, administratibo edo arbitralen aurrean egintzarik baliatzen bada, kexa edo 
erreklamazioa berehala artxibatuko da. 

• Organo judizial, administratibo edo arbitralen eskumeneko helegite edo egintza desberdinak 
kexa edo erreklamazio gisa bideratu nahi direnean, kexa edo erreklamazioa ebazteko edo 
epaitzeko dagoenean, edo auzia delako instantzietan jada ebatzi denean. 

• Kexa edo erreklamazioaren xede diren auziak oinarritzen dituzten gertakariak, arrazoiak eta 
eskaera ez direnean eragiketa zehatzei buruzkoak edo ez direnean ezarritako betekizunetara 
moldatzen. 

• Bezero batek, gertaera berdinen aurrean, aurretik ebatzitako kexa edo erreklamazioak 
errepikatzen dituzten kexa edo erreklamazioak aurkezten dituenean. 

6. Izapidetzeko onartzea 

Kexa edo erreklamazioa jasotakoan, Bezeroaren Arretarako Zerbitzuak aztertuko du Araudi honen 3. 
artikuluan, “Kexa edo erreklamazioaren aurkezpena”, ezartzen diren izapidetzeko betekizun 
guztiak betetzen dituen. 
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Goian zehaztutako betekizunetakoren bat falta bada, Bezeroaren Arretarako Zerbitzuak idatziz 
jakinaraziko dio erreklamatzaileari, idazkia jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita 10 egutegiko 
egunen buruan, akatsa zuzentzeko. Egun horietan zehar LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, 
S.A. aseguru-etxeak ebazteko duen bi hileko epea etengo da. Idazkian ohartaraziko zaio, erantzunik 
jaso ezean, kexa edo erreklamazioa artxibatuko dela. 

7. Barne izapidea 

Espedienteak izapidetzean, Bezeroaren Arretarako Zerbitzuak, bai erreklamatzaileari bai LA 
PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-etxeko sail eta zerbitzu ezberdinei, erabakia 
hartzeko egokitzat jotzen dituzten datu, argibide, txosten edo froga-elementu guztiak eskatu ahal 
izango dizkie; eta bi aldeek, eskaera jasotzen dutenetik zenbatzen hasita, hamar eguneko 
gehieneko epean erantzun beharko dute. 

8. Amaiera eta jakinarazpena 

Espedientea kexa edo erreklamazioa Bezeroaren Arretarako Zerbitzuan aurkezten den datatik 
zenbatzen hasita bi hileko gehieneko epean amaituko da; epe horri Araudi honen 6. artikuluan, 
“Izapidetzeko onartzea”, aurreikusitako erreklamazioaren aurkezpenaren akatsak zuzentzeko 
espedientea etenda gelditu den egunak gehituko zaizkio, hura izapidetzeko beharrezkoak dira eta. 

Erabakia arrazoitua izango da eta kexa edo erreklamazioan azaldutako eskaeraren gaineko ondorio 
garbiak barne hartuko ditu, kontratuzko klausuletan, aseguru-legerian eta aseguru-sektoreko 
jardunbide egoki edota ohiturak oinarri hartuta. 

Erabakia hartzen denetik zenbatzen hasita hamar egutegiko egunen buruan jakinaraziko zaie 
interesdunei, hartu-agiria duen posta ziurtatu bidez kexa edo erreklamazioan adierazitako 
bizilekura bidaliko den idazki baten bidez. 

Aurreikusitako epea igarotakoan, kexa edo erreklamazioa atzera bota dela ulertuko da eta 
erreklamatzaileak, nahi izatekotan, kexa edo erreklamazioa Aseguratuaren Defentsarako 
Mandatariaren aurrean aurkeztu ahal izango du. 

9. Urteko Txostena 

Egutegiko urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, Bezeroaren Arretarako Zerbitzuaren titularrak LA 
PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-etxearen Administrazio Kontseiluaren 
aurrean, argibide-txosten bat aurkeztuko du, finantza-erakundeen bezeroen arretarako sail eta 
zerbitzuei buruzko ECO/734/2004 AGINDUAN xedatutako edukiarekin. 

LA PREVISIÓN MALLORQUINA DE SEGUROS, S.A. aseguru-etxearen Urteko Memorian, delako 
Txostenaren laburpena jasoko da. 
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