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

Ezbehar eta lapurreta sasoia, hastear

Beteta! Karabana guztiak
alokatuta daude
“Normaltasun berriko” uda honetan, karabanen, autokarabanen eta camper furgoneten inguruko eskaera asko daude. Zure
etxea gainean daramazu, eta nahi duzunean, nahi duzun lekura eta nahi duzunarekin mugitzen zara. Furgoneta alokatu, erosi
edo camperizatu dezakezu.
Espazioa murritza da, baina zure etxea bihurtzen duten erosotasunak ditu; labea
eta hozkailu eramangarriarekin, sukaldea
duzu; koltxoiarekin, logela, eta, zortea baduzu, modularra izango da; beraz, sofa bat
aterako zaizu eta egongela edukiko duzu;
bainugela luxua izan daiteke, baina ez ezinezkoa, ezta ezinbestekoa ere... Eta zure
ibilbideak eta denborak markatuz bidaiatu
dezakezu, urrunago edo hurbilago... Zuk
erabakitzen duzu une bakoitzean zer egin.
Jakin behar duzu, baina, karabanak aseguratu egin behar direla. Aseguruak funtziona dezan, kanpinetan edo aparkatzeko
egokitutako guneetan aparkatu behar duzu.
Joan-etorrietan eta garajean ere babesten
ditu.

Familia asko hasi dira oporretan joaten, eta
ez dute kezkarik nahi, bereziki hainbeste
denbora konfinatuta egon ondoren. Udako
arazo ohikoenak zeintzuk diren galdetu digute: osasuna, istripuak eta etxeko lapurretak dira buru rankingean.
Asegurua, “sustoen kontrako” onena, edukitzeaz gainera, Covid-19aren inguruko
kezka ere badago; izan ere, geratzeko etorri
da, eta orain horretara egokitu behar dugu.
Aseguruak ezustekoetatik eta ezusteko gastuetatik babesten zaitu. Orain, oso garrantzitsua da, halaber, aurrea hartzea, okerrena
gerta ez dadin.
Zure ibilgailutik hasiko gara. Egiozu azterketa bat bidaiaren aurretik, eta egiaztatu “asistentzia” telefonoa daramazula, botata geratu
ala istripu bat izanez gero.
Hotelaz, maletez, joan-etorriez eta abarrez
arduratu zara. Oporretan gure ohiturak erlaxatzeak aldatu egiten ditu gure otorduak,
txangoak edo ohikoak ez ditugun jarduerak.
Bidaiako laguntza-aseguru bat arduratuko

da osasun gastuez edo gaixoaren eta laguntzaileen garraioaz, edo jenio txarra arinduko digu galdutako ekipajeen kalte-ordainarekin, eta bidaiaren bertan behera uztea
ordaintzea ere eskertuko diogu.

Bermeek auto baten eta aparteko askoren
ohiko arrisku guztiak hartzen dituzte barne:
etxeko istripuek eragindako suteak, kanpineko argizuloa haustea edo adarrek jotzea,
bandalismoa eta euriteek eragindako kalteak, urakan-haizeak edo lur-jausiak.

Bizi-asegurua eguneratuta daukat? Zalantzarik baduzu, kontsulta iezaguzu, eta ez
kezkatu; zurekin begiratuko dugu dena eta
zure bizi-asegurua eguneratuko dugu, zure
familia eta lan-egoerara egokitzeko eta Covida estaltzen duela ziurtatzeko.
Osasunik gabe ez gara ezer. Gogoratu Gizarte Segurantzako osasun-txartela eta zure
osasun-txartel pribatua eramatea; mundu
osoan dituzu espezialistak eta osasun zentroak, eta helmugaren araberako zalantzak
badituzu, dei iezaguzu atera aurretik.
Egiaztatu zure etxeko asegurua ordainduta daukazula, udan gertatzen diren 25.000
lapurretetako batek eragin ez diezazun.
Ados. Orduan udako aseguruak prest ditugu, ezta? Erabiltzen ez baditugu, hobe.
Dena ondo joan den seinale.
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Aseguru Artekarien Sare Nazionala

“Ez ezkontza ez kantu, ez heriotza ez
malko”

“Suteetatik aseguratuta”

Kontakizuna

XIX. mendean hasi ziren Espainian sute aseguruak. Konpainiek euren izena zuen bereizgarri bat jartzen zuten etxe babestuetan.
Hilabete hauetako konfinamenduak %33 murriztu du gure herrialdeko azalera errea. Baina
kontuz!
Egun hauetan, landaretza asko hazi da, eta
oso uda lehorra eta beroa iragarri dute. Beraz,
handitu egiten da sute arriskua. Suteen %96
pertsonek eragindakoak dira, eta, gehienak,
arauak ez errespetatzeagatik. Izan gaitezen
zuhurrak eta zaindu dezagun gure bizi-sistema.

Horrela bidaiatzen da udan
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Aretoetako bat banketerako erreserbatu
genuen; gero, lorategietara joango ginen,
dantza egiteko. Ezkonbidaia bidaia ere
kontratatu genuen, 10 egun Birmanian.
Martxoaren 14a iritsi zen, eta horrekin
batera, konfinatuta egotera behartzen
zuen alarma egoera. Covid-19a gu guztiak harrapatzen hasi zen, modu batera
edo bestera. Gure ezkontza ez zen ospatu. Bi aukera genituen, bertan behera

utzi edo atzeratu. Bertan behera uztea
erabaki genuen, ez genekien noiz ospatu ahal izango genuen behar bezala. Eta
zeremonia-maisurik gabe geratu ginen.
Charles Darwinek esan zuen “bizirik
irauten duen espeziea aldaketara hobekien egokitzen dena da”. Egoera berrira
egokitu behar da; ezeztatze-baldintzak
malgutzea lortu genuen, seinalea itzuli
ziguten, eta beste erreserba bat egiteko
aukera eman ziguten; ireki dute dagoeneko… Catering zerbitzua bertan behera geratu zen. Profesionalekin lan egitea
gustatzen zaigu, eta, horregatik, ezkonbidaia antolatu zigun bidaia agentzia arduratu zen ezeztatzeaz; txartelei dagokienez, urtebetean gastatu ahal izango
ditugun “txartel” batzuk eman dizkigute.
Hotelak ordaindutako dirua itzuli zigun,
ezeztatze-kostu txiki batekin, baina. Eta
gonbidatuentzako opariak aurrerago banatuko ditugu, ziur.

• Urarekin, zukuarekin edo edari isotonikoekin hidratatu, logura saihesteko.
• Eguzkitarako betaurrekoekin gidatu (ez
duzu buruko minik izango) eta 2 orduan
behin gelditu.
• Klimatizagailua 21°-24 °bitartean mantendu.
• Legeak dio ekipajea maletategian gorde
behar dela, eta ez duela autoan aske egon
behar. 500 gramoko tableta bat 28 kiloko
misila bihurtzen da 60 km/h-ko abiaduran
(pisua 56 aldiz biderkatzen da).
• Itzalean aparkatu. Minutu gutxiren buruan,
eguzkitan dagoen auto bat 60 °-ra iristen
da. Ez utzi maskotarik edo umerik barruan.
Autoan sartu aurretik, jaitsi leihatilak eta piztu klimatizagailua topera.
Bidaia on!

Orain, azkenean bizitza elkarrekin ospatu
ahal izatea besterik ez dugu espero.
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Ezkontzea erabaki genuenetik imajinatu
genuen gure ezkontza: lekua, opariak,
menua, festa, gonbidatuak. “Hainbeste?”, “Hainbeste, bai. Ez dut nahi egun
berezi horretan inor faltatzerik”. Azken
urtean, gure denbora eta dirua hura antolatzen inbertitu genituen; egun batean
imajinatu genuena errealitate bihurtzen
ari ginen. Beraz, nire herriko udaletxe zaharrean egin genuen erreserba. Lolo nire
lagunaren aitak, bizitza guztian zinegotzi
izandakoak eta hazten ikusi gintuenak
ezkonduko gintuen. Hori zen erretiroa
hartu aurretik egingo zuen azkena.

Gomendio

Zure ibilgailuaren tailerreko azterketa teknikoaz, pneumatikoak egoera onean egoteaz
eta asegurua egunean eramateaz gain, honako aholku hauek hartu beharko dituzu kontuan :

