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

Aizu… Kobra ditzaket 2 bizi aseguru?

Maitasunagatiko asegurua
“Maitasunak poza, alaitasuna eta eros
ezin daitekeen zoriontasuna ematen dizkizu. Dirurik gabe, baina, arazo larriak
edukiko dituzu”.
Eta zergatik ez ditugu bi kontzeptu
horiek uztartzen? Giza gorputzaren barruan bidaiatuz bizi dugun esperientzia
da bizitza. Adinak pixkanaka hondatzen duen ibilgailua, azkenean erabat
hondatu eta hautsiko dena. Gure gizartean ez da hitz egiten heriotza batek
eragiten dituen zailtasunez, baina familia-kostu handia dute.

Biziaren balioa kalkulaezina da eta, horregatik, zuk nahi beste bizi aseguru (ordain ditzakezun beste) kontratatzeko aukera ematen dizute aseguru-etxeek, nahi duzun kapitalekoak, eta zure onuradunei, berriz, horiek
kobratzeko aukera.
Uste dut, ordea, ezbehar bera ezin dela 2
aldiz kobratu
Egia da, ondasun materialen kasuan, baina
ez pertsonentzat. BI etxe aseguru kontrata
ditzakezu zure etxerako, baina bietako bat
bakarrik kobratuko duzu ezbehar kasuan.
Pertsona bat “aseguruaren bitartez bidegabe aberastu ez dadin” zaintzen du Legeak”.

Hipotekari lotutako bizi aseguruak bankua
du onuradun; beraz, heriotza kasuan, horrek
jasoko du kalte-ordaina, zorra kitatu arte.
Onena izango litzateke aseguru horren kapitala gutxitzen joatea, zure mailegua likidatzen joan ahala, eta beste independente bat
edukitzea zure senideen beharrak estaltzeko. Horientzat, zure senideek osorik kobratuko luketen poliza bat egitea gomendatzen
dugu.

Noski. Aseguru bakoitzak nahi beste onuradun izan ditzake. Hainbat aseguru ere jaso
ditzake pertsona batek.
Hipoteka estaltzen duen bizi aseguru bat
daukat. Beste bat kontratatzea komeni
zait?

Bizi aseguruaren kalte-ordainak Oinordetzen
eta Dohaintzen gaineko zerga ordainduko
dute, erkidegoek kudeatutakoa.

Hainbat bizi aseguru hainbat onuradunentzat?

Aita edo ama joaten zaigunean, arazo
ekonomikoak etortzen dira. Espainian, 25.000 familiaren etorkizuna
konpontzen du bizi aseguruak urtean (UNESPA). Axola zaizkizun pertsonekiko eskuzabaltasun keinua da
kontratatzea, haiek bakarrik gozatuko
baitute.
Zoriaren esku utzi nahi duzu zure familiaren etorkizuna, oraindik?

Bizi asegurua herentziaren parte da?
Ez, ez delako sekula izan hi den pertsonaren
ondare. Kontratatzen denean, nahi duzun
pertsona izenda dezakezu onuradun, senide
izan edo ez; beraz, kontratuz kobratuko da
kalte-ordaina, eta ez oinordetza-hurrenkeraren arabera, herentziaren kasuan bezala. Ez
bada onuradunik izendatu, legez oinordeko
diren pertsonek jasoko dute kalte-ordaina
(ezkontidea, ondorengoak, lehen mailako
aurreko ahaideak).

Bizia oso baliotsua da, baina, eta geuk
bakarrik erabaki behar dugu zenbat diru jasoko duen gure familiak.

Zu joaten zaren egunean, zure mende
dauden pertsonek aldaketa emozional latza jasango dute, baita aldaketa
ekonomiko handia ere. Dolua gainditu
eta egoera berriari egin beharko diote
aurre. Non biziko da zure familia? Zer
unibertsitatera joango dira zure seme-alabak? Zer egoera finantzarioan
geratuko da zure ezkontidea edo zu
zeu, desgaituta geratuz gero?
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Pandemia garaiko babesa

“Uztailean, morroia ubidera edo
putzura”
Digestioa egina zuen urtean sartu aurretik?

Bulegoan

Mikeltxoren laguna urbanizazioko igerilekuan
bainatzen bada eta zerbait gertatzen bazaio...
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Osasun aseguruak
Osasun asistentzia bermatzen dizu, baita
koronabirusaren aurrean ere; nahiz eta
poliza batzuek izurriak eta pandemiak
kanpo utzi, aseguru-etxeek asistentzia
eskaini diete euren asegurudunei. Izan
ere, arreta birtualeko linea berriak zabaldu dira, kontsulten zirkunstantziek
aukera emanez gero. Gogoan izan beti
aurreizateak eta gabealdian horrelako
aseguru-motetan.

Alarma-egoeran egon arren eta gezur
asko esan badira ere, bai, zure aseguruak
babesten du, bai, zure autoa. Beraz, zure
joan-etorrietan intzidente edo ezbeharren
bat edukiz gero, zure asegurua arduratuko da.

Barrerarik gabeko aseguruak
Ba al dago auto asegururik mugikortasuna
murriztuta duten Espainiako 800.000 lagunentzat?

Etxe aseguruak
Aseguru-etxe gehienek jarduera-protokolo berriak aurreikusi dituzte, estaldura emateari ez uzteko; hala, teleasistentzia zerbitzuak eskaintzen dituzte.
Bizi aseguruak
Aseguru-etxeak kalte-ordainak ordaintzen ari dira Covid 19ak hildakoen onuradunei. Hala ere, oso garrantzitsua
da kontratuaren klausula guztiak ongi
konprobatzea eta pandemia kasuetako
esklusioak gainbegiratzea.
Heriotza aseguruak

Bai, noski. Talde guztiez arduratzen da aseguru-industria, salbuespenik gabe.
Poliza horien barruan daude ekipaje-estaldura (gurpil-aulkiarekin) eta taxi egokituan egindako lekualdaketak, istripua edo gaixotasuna
izanez gero. Egoera horretan, ibilgailuaren
egokitzapena eta laguntza psikologikoa ere
beren gain hartzen dituzte.
Gurpil-aulki elektrikoetarako, DGTk ez du
behartzen erantzukizun zibileko nahitaezko
aseguru-kontratu bat sinatzera. Hala ere, erabiltzeagatik kalteak sortuz gero, dagozkion
kalte-ordainak ordaintzea dagokigu; beraz,
gure artekaritzan beti gomendatzen dugu aztertzea, seguru eta behar bezala aseguratuta
egoteko.

Nolanahi ere, erabateko normaltasunez jokatzen du aseguru honek, aseguru-etxeek euren jarduera-protokoloei
eutsi diete.
Jarri gurekin harremanetan telefonoz,
eta zure zalantzak argituko ditugu; orain,
konfinamendu egoera honetan ere, zure
ondoan gaude, behar duzun edozertarako.
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Horregatik, oso garrantzitsua da aurrezkien edo gastu-aurrekontuaren zati txiki
bat zure lasaitasunerako erabiltzea, eguneroko bizitzan gehien behar diren aseguruak kontratatzeko , stop bateko talka
baterako edo baloi batek hautsitako leiho
baterako. Balizko ezohiko zirkunstantzia
baterako, bat-bateko desgaitasun baterako edo etxeko sute baterako. Eta heriotza bezalako etorkizuneko ezinbesteko
gertaera baterako. Azken batean, ongi
datozkigu aseguru horiek:

Auto aseguruak

Ikerketa

Aseguruak hor daude beti behar dituzunean, izan ere, aseguru-etxea behartuta dago behar denean erantzutera,
aseguru-kontratuan ezarritako esklusio
kasuetan izan ezik. Baina hori badakizu,
guk azaltzen dizugu.

Jabekide Komunitateko estatutuek igerilekuaren funtzionamendu eta segurtasun
arauak jasoko dituzte. Uretan gertatzen diren
ezbeharren erantzulea nor den antzematen
lagunduko dute. Legeak erantzukizuna Komunitatearena dela ebazten badu, jabekideek
hartuko dituzte euren gain kalte-ordainak.
Kalte-ordainez arduratuko den Erantzun Zibileko berme zabala duen komunitate aseguru
bat izango da euren defentsarik onena. Kapitalak egokiak direla begiratu, jabekideok asko
dugu jokoan.

