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

“Jainko maitea! Gitarrak jaurtitzen ari
dira!”

“Nire bizitzako udarik onena,
zalantzarik gabe!”
“Izugarri gustatu zait nire lagun berriekin denbora pasatzea. Gauza desberdinak genituen
egunero: jolasak, txangoak, bidaiak, suak, eskulanak… Primeran pasatu dut”. Maria.

Jo, bai ongi!”

Zure seme-alabak hiriko kanpamendu edo bizileku diren udalekuen artean aukera dezake.
Robotikari, arte eszenikoei, sukaldaritzari, kirolei edo musikari buruzkoak daude, besteak
beste. Gainera, dibertigarriak dira, partekatzen ikasten dute, naturarekin harremanetan
daude, eta gaitasun sozialak eta autonomia pertsonala garatzen dituzte, ezezaguna
duten ingurune batera egokituta eta egoera
berriei aurre eginda. Eta, batez ere, atseden
hartzen dute gurasoek, gazteak esku onetan
daudela jakinda. Izan ere: udalekuek ongi
aseguratuta egon behar dute.
Udalekuek Istripu Aseguru bat eduki dezaten behartzen du Legeak, begiraleak eta
neska-mutilak edozein ezbeharretik babestuko dituen bat ; berme horri esker, osasun
asistentzia gastuak estaltzen dira, baliaezintasunaren edo heriotzaren ondoriozko kalte-ordainak barne.

“Hegazkinaren atzeko aldean eserita geunden, eta musikariak ginela ez zekien pertsona bat oihuka hasi zen: Jainko maitea!
Gitarrak jaurtitzen ari dira kanpoan!
Azkenean, 9 hilabeteren ondoren, 1.200
dolar eskaini zizkidaten eskudirutan, bai eta
beste 1.200 dolar ere, hegazkin-txarteletan.
Eskerrak eman nizkien, baina esan nien ez
nintzela konpentsazio baten bila ari”.
Dave Carroll Kanadako musikari bat da, eta
2008. urtean, hegazkin konpainia batekin
bidaiatu zuen. Konpainiaren zabarkeria
batek 3.500 dolarreko balioa zuen bere
Taylor gitarra hondatu zuen. Ez ziotenez
konponbiderik eskaintzen, gertatutakoa
kontatzen zuen bideo bat grabatu zuen, eta
4 milioi erreprodukzio lortu zituen oso denbora gutxian.
“Arazo handiei, konponbide handia”

Ez dugunez nahi zure bidaietan horrelakorik gerta dakizun, ezbeharrak saihesteko
aholku hauek emango dizkizugu.
• Denboraz planifikatu, eta gozatu prestaketez, helmuga bilatuz eta iritsitakoan

ikusiko dituzun lekuak diseinatuz.
• Ekipajea arretaz prestatu eta ez ahaztu ondorengo hauek: kargagailuak, kable
bereziak, botikak, barruko arropa nahikoa eta poltsa edo motxila bat.

Erantzukizun Zibileko aseguru bat ere eduki
behar dute kontratatuta, noski, hirugarrenei
eragin diezazkieketen kalte pertsonal edota
materialei erantzuteko.

“Bizitzarako balioak erakutsi dizkidate, gainera; hezkuntza balioak, pertsona hobeak izateko eta gure mundua hobetzeko.” Apolline

Eta, gainera, kontrata ezazu Bidaia Aseguru bat . Ezustekoak saihestuko dituzu as.
Aseguru merke honekin, ezustekoak saihestuko dituzu eguneko 24 orduetan. Hegaldia edo ekipajea galduz gero, bidaia bertan behera geratuz gero, etxetik urrun
gaixotu edo Iratiko basoan edo Cuencako etxe eskegiei argazkiak ateratzen
ari zarela ezbeharrik edukiz gero lagun
diezazuke. Zure Erantzukizun Zibila ere
estaliko du aseguruak; ilerako lisagailua
entxufatuta utzi eta hoteleko logela errez
gero, adibidez.

Gaitz asko, onerako dio esaerak. Badakizu
nola amaitu zen Kanadako musikariaren
kontua? Bere gitarra hondatu zuen hegazkin konpainiak, United Airlines-ek, bezeroaren arretarako langileak entrenatzeko
kontratu bat sinatu zuen berarekin.
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Gidari ona bazara… errespetatu
txirrindulariak

Aholku

NORK BERMATZEN BETI DUZU
Lasai... Zure autobus edo
hegazkin txartelak asegurua
du barne hartuta
Garraiobide publiko guztiek bidaiarien nahitaezko asegurua kontratatzeko betebeharra
dute. Ez egitea delitua da. Bidaiari batek izan
ditzakeen gorputzeko kalteak estaltzen ditu.
Autobusean, taxian, trenean, hegazkinean edo
itsasontzian bazoaz… erosten duzun txartelak
asegurua du barne hartuta. Berdin da lanera
zoazen edo Laponiara, plazerrezko bidaian.
Horrez gain, Erantzukizun Zibileko aseguru
bat ere badute garraiobideek, gidariak besteri,
bidaiariei barne, eragin diezazkiekeen kalteak
estaltzen dituena.

(José Luis Santos Cela, “Diario de
León” )

Giltza Administratiboa:

Igandeetarako ez ezik, lanera edo erosketak egitera joateko ere balio dute bizikletek. Hirietan eta errepideetan, ordea,
arrisku ugari dituzte txirrindulariek: autoak, autobusak, motorrak, kamioiak…
Heriotza eragin dezakete, arauak ez
badira errespetatzen. Gidarien eta
txirrindularien arteko bizikidetzarako
konponbidea ez da bidegorri gehiago
egitea, errespetua baizik.
Ahulenak

Honela diote txirrindularien zirkulazio-arauek:

• Helduek kaskoa eraman behar dute
hiri arteko bideetan, eta 16 urtetik beherakoek ere bai, hirian.
• Ez dute telefono mugikorrik edo
aurikularrik erabiliko.
• Autobietako (ez autobideak) bazterretatik zirkula dezakete, kontrako
seinalerik ez badago.
• Hirian, bidegorria erabili behar dute,
eta ez badago, kaltzadatik joango
dira. Ez dituzte espaloiak erabiliko,
berariaz adierazi ezean.
Motorrezko ibilgailuen betebehar guztiak bakar batean laburbiltzen dira:
txirrindulariek lehentasuna dute pasatzeko, ahulagoak direlako.

Nire lagun batek istripu bat
badu, nire autoa gidatzen ari
dela … Nik ordaindu behar
dut?
Cristina 2 lagunekin joan da oporretan, bere
autoan. Txandaka gidatzen dute, gutxiago
nekatzeko eta, bide batez, erregaia aurrezten
dute, gutxiago kutsatzen dute eta dibertigarriagoa da. Gidatzen ari zela, Lolik, lagunetako
batek, motor bat jo du.
Lasai, aseguruak ordainduko ditu-eta kalteak.
Baina kontuz!, Lolik hainbat baldintza bete
beharko ditu babestuta egoteko, aseguru-etxe
bakoitzaren araberakoak. Polizek 26 urtetik gorako noizbehinkako gidariak sartu ohi
dituzte, gidabaimena gutxienez bi urte lehenagotik dutenak.
Salbuespena: Drogak edo alkohol gehiegi detektatzea.

Bizikletak ez daude behartuta aseguru bat kontratatzera, baina guk
kontratatzea aholkatzen dugu. Ezbehar batean eragin ditzakezun
edo eduki ditzakezun kalteetatik
babesten zaitu (osasun gastuak barne
hartzen dituzte). Lapurreta kasuan ere
estaltzen zaitu, bizikletaren konponketak ordaintzen ditu ohiko desgastearen
ondorio ez badira, eta isunak kudeatzen
laguntzen dizu.

QUIENSEASEGURA, ren bezero zarenez gero, Informazio Buletina bidaltzen dizugu,
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“Harro sentiarazten nau hirietako zein
hiri arteko bideetako txirrindulari izateak; gidari batek, edozein arrazoi medio -buruak imajina ditzakeen askotarikoen artean- harrapatu izanagatik,
egunen batean egunkari honetako edo
beste bateko berrietan biktima moduan
agertu naitekeela pentsatzeak, berriz,
batere ez, eta ondoren etor daitekeena
susto handi bat edo gertakaria kontatu
ezin izatea ekar dezake”.

Bulegoan

Lasaiago zaude, orain?

