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

“Neurrian jaten duenak osasuna zaintzen
du” eta osasun aseguru batekin, sendatu

50 milioiko galera, uraren
ondorioz. Nola ordaintzen
ditu Consorcioak kalteordainak?
Uda honetan Espainia pasatu du uragatik.
Euri larrienek uholdeak eragin dituzte Espainiako puntu desberdinetan. Consorcio de
Compensación de Seguros kalte-ordainketaren 9.296 eskaera jaso ditu baino gehiago 50
milioi eurotako balioagatik.

Nortzuk erreklama dezakete?

Aseguru bat kontratatu dutenek, horren onuradun edo hirugarren kaltetu izan.

Zenbat eguneko epea dago kalte-ordainak
eskatzeko?

7 egunekoa, baina zenbat eta lehenago, hobe.
Aseguru-artekaritza garen aldetik, gu ardura
gaitezke, gure bezero izateagatik. Polizaren,
hartzailearen eta asegurudunaren datuak
emango dizkiogu Consorcioari, eta zurekin
batera, kalteak espezifikatu eta kontuzenbaki bat emango dugu, kalte-ordainen
zenbatekoa bertan sartzeko.

Perituari eman beharrekoak dira...

Osasun aseguruek adinaren eta osasun egoeraren inguruko mugak edukitzen dituzte. Ez
bazara poliza horietako bat kontratu duten ia
11 milioi pertsonetako bat, aztertu aukerak,
berandu izan baino lehen, adina eta horren
ondoriozko “ajeak” handicap bat baitira horrelako bat kontratatzeko.
Aseguru on bat aukeratzeko funtsezko 3
aholku:
1. Aseguru-etxearen ospea: kaudimena, zerbitzuak esperientzia...
2. Tratu pertsonala, batez ere osasun asistentziak maiz erabiltzen badira.
3. Zure adinaren, generoaren eta osasun-egoeraren araberako bermeak.
Aseguru-etxe batzuek baliogabetu egiten dituzte polizak 60 urte betetakoan; beste batzuek, aldiz, mantendu egiten dituzte, baita
asegurudunaren adinera egokituta ere. Hala,
geriatriako eta hirugarren adineko beste espezialitate batzuetako espezialisten arreta
eduki dezakete barne. Proba diagnostikoak,
kirurgia eta ospitaleratzea ere aurreikusten
dituzte.

Kontuan hartu beharreko beste hainbat
gauza:
Aurreizateak. Asegurua kontratatu aurretik

ditugun gaixotasunak dira. Poliza sinatu baino
lehen aitortu behar ditugu.
Koordainketa. Aseguru-etxe batzuek aseguratutako hainbat prestazio erabiltzerakoan
erabiltzen duten formula da; prestazio horien
zenbatekoaren zati bat kobratzen dute, horiek
erabiliz gero.
Mediku taldea. Osasun arreta jasotzeko dituzun mediku eta zentroen zerrenda. Garrantzitsua da zerrenda asegurua egin baino lehen
aztertzea.
Gabealdiak. Poliza kontratatzen duzun unetik dituzun denbora-epeak dira, epe horietan
prestazio batzuk ez dira aktibo egoten.
Nola sartu seme-alabak aseguruan? Aseguru batzuek automatikoki sartzen dituzte;
beste aseguru batzuetan, espresuki sartu behar dira. Jaio ondorengo 30 egunen barruan
egiten baduzu, erditze unetik egongo da aseguratuta.

Konponketen aurrekontuak eta fakturak, polizaren kopia, eta azken ordainketaren ordainagiria.

Gorde ongi kalteak izan dituzten ondasunak,
eta, ahal izanez gero, atera argazkiak, bota
baino lehen.

Perituak dio infraasegurua dagoela; zer esan nahi
du horrek?

Aseguratutako kapitala kaltetutako ondasunen balio erreala baino txikiagoa dela. Aitortutako balioa balio erreala baino txikiagoa bada,
kalte-ordaina ere eragindako kalteak baino
txikiagoa izango da, aitortutako balioaren
proportzioan kalkulatzen baita. Ikuskatu zure
poliza, eta kapitala falta dela uste baduzu,
esan iezaguzu.

Consorcioak ordaintzen du etekin-galtzea?

Kalte zuzenen ondorio badira, BAI. Baina estaldura hori barne hartu behar du.

Irakaspena

Fida zaitez zure aseguruez, fida zaitez gutaz,
eta ez ahaztu poliza guztiak eguneratuta edukitzea, zure ondasunen balio erreala aseguratuta.

Osasun aseguruarekin duzun harremana epe
luzerakoa da. Oso ongi aukeratu behar duzu.
Garrantzitsua da aukera egokia egitea, aukera
guztiak aztertuta. Gaixotasun batzuk ez dituzte konpainia guztiek onartzen. Erabaki baino
lehen, galde iezaguzu. Horrela baino ez duzu
asmatuko.
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“Zorionekoak gaztelaniaz “etorri”
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Udaletxea
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Eskola jazarpenik EZ!
Behin eta berriz mehatxatu, umiliatu eta alde
batera uztea jazartzea da; jazarleak jazarpena
jasaten duen pertsonaren gainetik inposatu
nahi du bere boterea, biktima behin eta berriz
mehatxatuz, erasoz, irainduz edo laidotuz. Lehentasunezkoa da antzematea. Ez dugu nahi
inork halakorik pairatzerik, baina gertatuz
gero, jakin behar duzu zure Etxe aseguruak
eta Defentsa Juridikoak laguntza juridikoa
edota psikologiko familiarra eman diezazukeela, espezialisten zerbitzuak hartzen
baititu barnean, arazo horri aurre egiteko.

Abuztutik, Montilla-Morilesko mahats-biltzaileen eztarriak freskatzen
dituzte pitxerrek, mahatsa biltzen hasten diren Europako lehen lekuan. Nolanahi ere, irailean hasten da mahats-bilketa, oro har.
Mahatsa eskuz edo makinaz biltzen da.
Atoietan garraiatzen da upategietaraino
eta, han, ardoa egiteko prozesuari ekiten diote: estutu, adarrak kendu, deposituetan hartzitu eta, ondoren, upelean.
Industria hori Frantziako mahastiak
hondatu zituen filoxera gaixotasunari
esker heldu zen Espainiara. Gure auzokideek lurrak behar zituzten, landatzeko... Gaur egun, aberastasuna eta
markaren ospea ematen dute gure
upategiek.
Giltza Administratiboa:

Nola aseguratu upategi bat?

Mahats-mordoak ez dira zain egoten.
Puntu-puntuan daudenean bildu behar
dira. Iraila eta urria lan handiko hilabeteak izaten dira upategietan. Kon-

trolatu gabeko edozerk urte osoko lana
honda dezake.
Upategien aseguruek eraikinak, instalazioak (makinak, deposituak...) eta
salgaiak (lehengaiak, enbalajeak...) estaltzen dituzte...).
Edozein enpresatako ohiko arriskuak
aurreikusten dituzte (suteak, hirugarrenei eragindako kalteak, lapurretak, matxurak...) baita lortu gabeko irabaziak
(polizan gehitutako ezbehar bategatik
ardogileak jasoko ez lituzkeen diru-sarrerak) ere.
Arrisku horiek kontrolatzen laguntzen
dizugu guk, mahats-biltze jaiak lasaitasunez ospa ditzazun. Landutako mahasti-azalera handienetan lehena
da Espainia, eta munduko ekoizpen
osoaren %15 hartzen du. Azken urteetan enoturismoan (ardogintza turismoan) inbertitu du.

Arma arriskutsuak
Estatubatuar bat sinpa bat egiten saiatu zen
emagaldu batekin, baina emakumearen txulo-ak harrapatu eta Air Jordan kirol-oinetako
batzuekin zapaldu zion aurpegia. Zirujia plastikoa behar izan zuen, eta erasotzaileari 100
urteko kartzela-zigorra ezarri zioten... Honela
esan zuen: “Ez da nire errua, epaile jauna, Nike
etxearena baizik, arma arriskutsu horiek egiteagatik”. Eta Nike etxearen aurkako salaketa
jarri zuen, 100 milioi dolarrekoa, zapatilen
etiketan arma hilgarriak izan daitezkeela ez
jartzeagatik.
Nike etxearen defentsak 1,5 minutuan baliogabetu zuen psikopata antisozial horren argudioa. Nolanahi ere, ez da hain salaketa burugabea; izan ere Ameriketako Estatu Batuetako
auzitegiek arma arriskutsutzat jo dituzte
ondorengo gauza bitxi hauek: botak, sokak,
telefono mugikorrak, irakiten ari den ura, eta
GIBaz infektatutako orratz bat.
Irakaspena: Erantzukizun Zibileko aseguru
batek gainera etor dakizukeena arindu diezazuke, ezin baituzu jakin, sekula, nork eta
zergatik sala zaitzakeen.

Bikain!
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Anekdota

Oso garrantzitsua! Salatzea eta frogak biltzea, irakasleek sinatutako txostenak eta aktak,
posta elektronikoen kopiak edo sare sozialetako argitalpenenak, bai eta lekukotzak ere.

