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

Igerilekuetan uretan dauden birusak nola
neutralizatu

Pertsona bikainak izateagatik:
#ElSeguroConL@sSanitari@s
(#AseguruaOsasunLangileekin)
Aseguru-sektoreak osasun-langileak
txalotzen jarraitu nahi du, baina gure
erara: BABESTUZ. Pandemia bete-betean, "milaka gizon-emakumek
ez zuten segundo bakar batean ere
zalantzarik izan lehen lerroan egoteko,
eta euren onena eman zuten gauzak
okerren zeudenean".
Aseguru-sektoreak
nola
lagundu
pentsatu du: 38 milioi euroko doako
funts bat sortuta, gu zaindu gaituzten
700.000 profesionalak babesteko.
Horrekin, heriotzagatiko kalte-ordainak
emango dira, bai eta ospitaleratzeagatiko subsidio bat ere.
Hilabete honetan hasi dira, dagoeneko, kaltetuei abonatzeak egiten. Sektorean lan egiten dugun guztiok aitortu
nahi dugu "profesional horiek pandemia garaian egiten duten aparteko lana
eta ahalegin pertsonala".
Dirua soberan egonez gero (dena behar ez izatea espero dugu!), soberakina
dohaintzan emango da koronabirusaren aurkako ikerketari laguntzeko.

Zure jabekide komunitateak igerilekua ireki
du berriz ere, eta ez dakizu osasun berme
guztiekin bainatu zaitezkeen. Hasteko, nolakoa den argitu behar duzu: igerileku publikoa edo pribatua? Autonomia Erkidego
bakoitzak zehazten du, etxebizitza-kopuruaren edo edukiera erabilgarriaren arabera.
Publikoa bada, udal igerileku baten baldintza
berberak bete beharko ditu. Bestela, zenbat
pertsona bainatu daitezkeen zehaztu beharko duzue. Kalkulua egiteko, gehienez ere
bainulari-kopuru bat baimentzen da, 2 metroko tartea errespetatuz.
Lekua bizilagun guztientzat nahikoa ez
bada, bainurako ordutegiak antolatu behar
dira txandaka, aldez aurretik hitzordua hartuta. Badaude erabilera horiek antolatzen
dituzten aplikazio mugikorrak.
Ura behar bezala desinfektatuta egongo da.
Ezin dira ur-iturri edota dutxa komunitarioak

erabili. Eta bainu bakoitzaren aurretik eta
ondoren nahitaez erabili beharko dira xaboia
eta gel desinfektatzaileak.
"Ez zen gure erruz izan"
2019an, 440 lagun ito ziren. Zure igerilekua
behar bezala aseguratuta dago? Zurea eta
zure auzokideena da, eta jabekide guztiek
hartzen dituzue zuen gain erantzukizuna eta
ondorioak, pertsona batek kalte bat jasaten
badu eta kalte-ordaina eskatzen badu. Horrez gain, denok egin behar duzue ekintza
bandalikoek eragindako kalteen, filtrazioen
konponketen, kalte meteorologikoen edo
kontratatutako langileei eragindako kalteen
kargu, besteak beste.
Komunitate-aseguru on batek atsekabe
asko eragotz diezazkizueke, bere gain hartuko baititu ondorioak, zuen ordez. Galde
iezaguzu, garaiz zabiltza, oraindik.
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Aseguru Artekarien Sare Nazionala

Bidaia asegururik ez baduzu, hobe duzu
etxean geratu
Kontakizuna

Karrera: auto zaharrak auto klasiko
eta historikoen kontra
Espainiako autoen batez besteko adina 12
urtekoa da. Zirkulatzen jarraitzen duen 12 urteko autoa auto zaharra da. Klasikoa izatera
iristeko, 25 urte bete beharko ditu, eta lehen
egunean bezala kontserbatuta egon beharko
du.
Auto historikoak 30 urte ditu. Fabrikatzeari
utzi diote, nahiz eta jatorrizko egoerari eutsi. Horren kalifikazioa autonomia erkidegoak
baimendu du, ikuskapen tekniko bat gainditu
eta historiko gisa matrikulatu ondoren. Horiek
guztiak Espainiako Ondare Historikoko Ondasun Higigarrien Inbentario Orokorrean sartuta
daude.
Kontuz! Auto klasikoek, zaharrek eta historikoek aseguratuta egon behar dute, zirkulatu
edo ez.

Zure maskota aseguratzeko 5
arrazoi
Galdera hauetakoren bati baiezko erantzuna
ematen badiozu, etxeko animalientzako aseguru bat behar duzu.

Kasu horretan, bidaia-laguntzako aseguru bat arduratuko da. Ahaztu itzazu
osasun-arretaren eta etxera itzultzeko
gastuen inguruko arazoak zuen opor-lekuan.
24 orduko arretarako telefono batek
emango dizu esleitutako osasun-zentroaren eta jarraitu beharreko urratsen
berri.

Ez hartu arriskurik!
Bidaia-asegurua osasun laguntzako aldi
baterako osasun-asegurua da batez
ere médica, gaixotasun edo istripu kasuan, egonaldia luzatu eta aberriratu behar izanez gero, bai eta laguntzailearen
joan-etorri eta ostatu-hartze kasuan ere;
horrekin batera, heriotzagatiko garraioa
edo aberriratzea ere sartzen da beste
estaldura batzuen artean, eta, gainera,
ekipajea eta ezeztatzea estalita izan ditzakezu.

2. Maskotak zure bizitzaren parte dira. Zure
familia babesten duzu?
3. Txakurrek kosk egin dezakete, eta katuek,
atzamar egin… Zure animaliek eragindako
erreklamazioren baten kargu egin ezin izateak kezkatzen zaitu?
4. Eta galera edo lapurretagatiko bilaketa-gastuak?
5. Ospitaleratzen bazaituzte, norbaitek hura
zain dezan beharko duzu?

Bidaia-asegurua zure oporren baldintzetara egokitu dezakezu, babestu zure ongizatea zauden tokian zaudela.
Bidaia bakoitza abentura bat da. Gozatu
trankils.
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Aurten inoiz baino gehiago, oporrak herrialde barruan hartuko ditugu espainiarrok. Bidaiatzen dugunean gaixotzea eta
sendatzeko leku egokia aurkitzea izaten
da gure kezka nagusia. Dakizun bezala,
osasun eskumenak autonomikoak dira.
Orduan... Zer gertatzen da Meridako familia bat La Manga del Mar Menorrera
joaten bada eta autoaren gidariak hanka
hausten badu?

Gomendio

1. Kezkatzen zaitu gaixotu ahal izateak eta
tratamendu medikoa behar izateak? Eta ez
dagoen egunean?

