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Zure artekariak beti emango dizu informazioa... Ez bazaude seguru, bila gaitzazu

“Onean eta txarrean”: zeu zara
ibilaldiko gida, zeurea da errua

“Gizakia aske,
erantzukizunarekin eta
aitzakiarik gabe jaiotzen da”
Hori esaten zuen Jean Paul Sartrek, baina
erantzule izatea ez da errudun izatea. Eta
errudunei buruzkoa da gaia; Trafikoren Baremo berriaren arabera (2016. urtea), biktima 14 urtetik beherakoa edo ezindua bada,
kalte-ordainen %100 kobratzeko eskubidea
dauka, errua norena den kontuan hartu gabe ,
bi salbuespenekin :
• Adingabea edo ezindua bada istripuaren
unean gidatzen doana.
• Doloa (norbait engainatzeko intentzioa)
badago, adingabeen aldetik edo horien
legezko erantzuleak (gurasoak, tutoreak)
diren pertsonen aldetik.

Adibide erreal batekin azalduko dugu:

“Iratxe Urrutia, 39 urteko mendizale bilbotarra, ´hipotermiagatik eta berealdiko nekeagatik´ hil zen, Gredosko mendilerroan,
Puerto del Peóneko ibilbidea egiten ari zela.
Biktimaren beste bi lagun ere hipotermia
egoeran erreskatatu zituzten Gaztela eta
Leongo Erreskate eta Salbamendu Taldeko
kideek...
Bilboko 19 laguneko talde bateko kide izen
biktimak, eta ibilgailuentzako ezinezkoa
den mendi-eremu batean zeuden; beraz,
erreskate-helikoptero bat behar zuten”.
(2013ko martxoaren 29an gertatua. elcorreo.com)
Guardia Zibilak “laguntza ez ematea eta
zuhurtziagabekeriazko giza hilketa”
egotzi zizkion txangoaren antolatzaileari.
Senderismo edo mendi ezbehar bat gertatzen denean, gida (profesionala edo ez),
begiralea, da legezko erantzulea, edo lagun-talde baten kasuan, txangoko burua
(kobratu edo ez).
Laguntzeko betebeharra

Zigor Kodearen arabera, behartuta gaude
guztiok laguntza behar duen pertsona
orori laguntza ematera, geure buruarentzat edo hirugarrenentzat arriskua

badago izan ezik. Egoera horretan, laguntza eskatu behar dugu.
Ez badugu eskatzen, Guardia Zibilak jakinaren gainean jar lezake epailea (Iratxeren
kasuan gertatu bezala). Ez da kaltetu batek
salaketa jarri arte itxaron beharko.
Nahikoa da kirol-aseguru bat?

Federatuek Erantzukizun Zibileko aseguru bat dute, eta hirugarrenei edo horien
instalazioei egindako kalteen kargu egiten
da. Baina zale edo “domingero” gisa (federatu gabe) txangorik eginez gero ere behar
duzu; batez ere, zure lagun-taldearen mendi-irteerak zuk antolatzen badituzu.

“Kaixo, ostegunean, nire semea bere amonarekin zihoan, eta eskutik askatu zitzaion.
Bidea gurutzatu eta auto batek harrapatu
zuen; odolbildu txiki bat eragin zion buruan,
eta fisura klabikulan. Haurrak 3 urte ditu eta
arriskutik kanpo dago... Errua nire semearena
izan zen, baina 3 urte dituenez, ez da gauza
asko ulertzeko gai, noski. Badago autoaren
aseguruari kalte-ordainak eskatzeko aukerarik?” (Alvaro)
Bai, kalte-ordainak eska ditzakezu, noski, zure
semea 14 urtetik beherakoa baita; gainera,
baztertuta geratuko litzateke gurasoen edo
tutoreen kontrako errepikapen ekintza.

Baliaezintasuna eta heriotza estali, eta
osasun laguntza estaltzen dituen Ezbehar
Aseguru bat ere gomendatzen dizugu (imajinatu helikopteroaren erreskatea zure poltsikotik ordaindu behar izatea).
Burua bazara...

Jakinarazi arriskuak argi eta garbi, konprobatu materiala egoera onean dagoela, abisatu taldeari (profesionala izan edo ez, kobratu edo ez) han nork agintzen duen (zu
bazara burua, zu zara erantzulea), eta azal
iezaiezu zer segurtasun-neurri bete behar
dituzten.
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“Ederra egin duzu, txo!”, etxeko
asegururik ez edukitzea ere!

Gomendio

NORK BERMATZEN BETI DUZU
IATaren luzapena
Duela gutxi, IATa jarrita zenuen azken egunean pasatzen ez bazenuen, arau-hauste larria
egiten zenuen eta 200 €-ko isuna zenuen. Europar Batasunak dio Ibilgailuen Azterketa
Teknikoak merkea eta sinplea izan behar
duela. Beraz, bisita aste batzuk atzeratzeko
aukera ematen digu .

Manolok oso genio txarra dauka; eta
itoginak ere baditu, etxean, bere goiko
auzokide Toñoren erruz. Toñoren dutxaontzia altxatuta dago, eta silikona,
gaizki jarrita; eta, noski, ura iragazten
da. Hala, ur-jauzia irten zen Manoloren
egongelako lanparatik. Zurezko lurra
eta hormak hondatzeaz gainera, fusibleak erre zituen, eta ilunpean dago.
Modu txarrean, auzokideak sekula asegururik kontratatu ez zuela esan zionetik, bere kontu korrontea zenbaki gorritan geratzeko beldur da Manolo.

Giltza Administratiboa:

Desesperatuta, artekaritza-bulegora deitu digu...

Lasai, zure etxeko polizak defentsa
eta erreklamazio juridikoa ere barne
hartzen ditu. Azal iezaguzu zer gertatu
zen. Perituari deituko diogu, zure aseguru-etxeak hartuko ditu uraren kalteen
gastuak bere gain, eta Toñori kobratzeaz arduratuko da. Bera da erruduna,
eta ordaindu egin beharko du. Orain
ulertuko du zergatik den garrantzitsua
ongi aseguratuta egotea.

22 arrazoi gehiago minutu batean

Etxeko ohiko ezbeharrez aparte (itoginak, kalte elektrikoak, lapurreta,
sutea...), inbertsio bikaina izatea da
Etxeko poliza bat kontratatzeko arrazoi nagusia.
Aseguru on batek zure etxearen berreraikitzea eta bertan gordetzen dituzun
gauza guztien zaintza bermatzen ditu.
Etxean bizi zareten pertsonen Erantzukizun Zibila da beste arrazoi garrantzitsuetako bat, kalean paseoan bazabiltzate ere. Zure txakurrak oinezko bati kosk
egiten badio, edo haurrak Toñori betaurrekoak puskatzen badizkio, aseguruak
ordainduko du...

Honela funtzionatzen dute
radar mugikor berriek
Espainiak duela urte batetik ditu oso radar
eramangarri errail-babes batean edo Guardia
Zibilaren motoan jartzea errazak laserrarekin.
Hain txikiak direnez, ezin dira ia dira antzeman ia . Esku bakar batekin ere eutsi daitezke.
Haririk gabekoak dira eta hainbat ordu irauten dituen bateria bat daukate.
Gailu eramangarri bidez kontrolatzen dira, 3G
eta 4G-ko estaldurako WIFI bidez, ordenagailu
edo tableta bitartez. 250 km/h arteko abiadurak hartzen dituzte, 10-30 metroko distantziara. Bi errailetatik doazen ibilgailuak bisualizatzen dituzte .
Esaten zuen, bai, Perlita de Huelvak: “gida
ezazu arretaz, gidari, abiadura da zure etsaia; gogoan izan zure seme-alabak, maitasunez “aita, poliki joan” esaten dizutenak”.

Hogei arrazoi gehiago eman diezazkizuket, baina batean laburtzen dira guztiak: zure ondasunak, zure inbertsioa
eta zure senideak “aseguruaren aingeru guardakoak” babesten baditu,
bakean lo egin eta bakean biziko
zara.
Halaxe behar du.
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Ikerketa

IAT nahitaezkoa da, eta autoak 4 urte dituenean pasatu behar dugu. Gero, 2 urtean behin
joan behar dugu. Eta 10 urtetik aurrera, urtero, ibilgailua zaharra delako eta arazo larriak
eman diezazkigukeelako.

