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

Etxe-asegurua ez da nahitaezkoa,
ezinbestekoa da

Zure maletak galdu dituzu. Zer
egin dezakezu?
Konfinamenduen garaian, gure mugikortasun-askatasunean murrizketak ditugunean,
zaila egiten zaigu bidaia bat imajinatzea, planeatzea eta egitea. Hala ere, batzuetan beharrezkoak dira lanagatik, osasunagatik edo baita maila pertsonalean ere. Eta hori gertatzen
bada, bidaia segurtasunez egiteko tresna guztiak izan ditzazun nahi dugu gure artekaritzan.
Gainera, zure maletak agertzen ez badira, nola
jokatu azalduko dizugu:
1. Lasaitu eta joan galdutako objektuen sailera. Ekipajeen %90 ordu gutxian berreskuratzen
dira.
2. Aireportutik irten aurretik, bete EIPa (Ekipajearen Irregulartasun Partea), maleta airelineari
erreklamatzeko. Bidali beste erreklamazio bat
idatziz Bezeroarentzako Arreta Sailera. Hegazkin bat baino gehiago hartu baduzu, edozein
konpainiari erreklamatu diezaiokezu, denak
baitira erantzule.

Madrilgo Hortaleza auzoan izandako sute
handi batek sugarrez estali zituen 20 solairuko eraikin baten goiko solairuak. Dorrea
berria da eta antzeko beste 5 eraikinen ondoan dago.
Abuztuaren amaieran gertatu zen. Suak
goiko 3 solairuetako 8 etxebizitza eta
teilatupea kiskali zituen; beheragoko beste solairu batzuk keak eta erre-usainak jota
daude, eta ez dute ez argirik, ez eta urik ere;
beraz, egoiliar asko ez dira oraindik itzuli; 20
suhiltzaile-dotazio baino gehiago behar izan
ziren fatxadan eragin larria izan zuen sua itzaltzeko eta, zorionez, suteak ez du zauriturik utzi.
Eragindako kalteak oso handiak dira! Eta,
dirudienez, jabe baten etxebizitza batean
izandako istripu batek eragin du dena.
Zenbat diruz ari gara?
— Etxebizitza guztiei eta eraikinaren zati komunei dagozkien kalte-ordainak... 3 solairu, 8 etxebizitza, teilatupe bat eta eraikinaren fatxada.

— Hirugarrenen beste erreklamazio batzuengatiko erantzukizun zibila. Adibidez,
kaltetuen ostatu-kostuak etxera itzuli
arte...
— Eta abar.
Nork ordainduko du?
Oso erraza, sutea eragin duen arduradunak.
Kasu honetan, etxebizitza baten jabeetako
batek, antza denez.
Nork ordain dezake zure ordez?
Aseguru-etxe batek, etxe-aseguruari esker.
Sute bat izateko probabilitatea ez da handia,
baina ondorioak oso larriak dira. Garrantzitsuena da etxe-aseguru batekin babestea.
Imajinatu Madrilgo sutea zure etxean sortu
dela, eta kaltetutako bizilagunei kalte-ordaina eman behar diezula, zure etxebizitzaren
kalteak ordaintzeaz gain. Zure gain har zenezake?

— Perituen lansariak.
— Aseguratuaren defentsa, erruduntzat jotzen bada.

Ez arriskatu, dena gal dezakezu; galde iezaguzu.

— Sua itzaltzeak eragindako suhiltzaileen
tasa... 20 dotazio baino gehiago.

4. Ekipajearen lapurreta. Maletak berreskuratu
eta gauzak falta direla antzematen duzu. Jarri
salaketa Polizian.
5. Eskatu kalte-ordaina. Behin betiko galera
gertatzen denean, muga 1.400 eurokoa da.
Balio handiagoko objektuekin bidaiatzen bazenuen, hegazkinean sartu aurretik deklara
itzazu. Tarifa gehigarri bat ordainduko duzu.
Gaua igarotzeko kita dago helmugara ekipajerik gabe iristen zarenerako. Garbitzeko oinarrizko produktuak dira, eta eguneroko gastuak
ordaintzeko bonu bat.
Eta badakizu: hobe prebenitzea damutzea baino: kontratatu bidaia-aseguru bat. Erreklamazioak, defentsa juridikoa eta salaketak egiten
lagunduko dizu. Ezeztatzeak edo osasun-larrialdiak ere konpentsa ditzake.

Zure ondare garrantzitsuena.
Etxe-aseguru batek ez du soilik zure ondarerik garrantzitsuena -etxebizitza, gehienetanbabesten; suteak, urak, erantzukizun zibilak,
lapurretak... eta beste hamaika gauzek eragin diezazkizuketen kalteetatik ere babesten
zaitu.

— Etxebizitza guztien edukien kalte-ordainak.

3. Erne epeekin! Ekipajean kalteak izanez gero,
7 egun dituzu berreskuratzeko. Atzerapenagatik edo galeragatik, 21 egun. Hegaldia iristen denetik kontatzen dira. Denbora horretan
agertzen ez bada, galdutzat jotzen da. Kasu
horretan, hegazkin-konpainiari beste erreklamazio bat jarri beharko diozu ekipajea galtzeagatik. Konpainiak erantzungo du, baina
erantzuna iristen ez bada edo konbentzitzen ez
bazaitu, 2 urte dituzu epailearengana jotzeko.
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Aseguru Artekarien Sare Nazionala

Nekazariek egunsentitik gauera arte lan
egiten dute
Pasadizo

Egia da, aseguruak daude barrez
eta zonbi apokalipsiak jota ez
hiltzeko.
Oxford eta Birminghameko unibertsitateetako
ikertzaileek jakin dute barre gehiegi egiteak kalte
egin diezaiokeela osasunari, eta garuneko aneurismak heriotza ere eragin dezakeela. Beharbada
horregatik, zinema-areto batek poliza bat kontratatu zuen, prebenintzeko eta ikusle bat barrez
hiltzen bazen babesteko.
Beste konpainia esoterikoago batzuek apokalipsi
zonbiagatik, estralurtarren inbasioagatik, madarikazioengatik, sorginkeriengatik edo fenomeno
paranormalengatik bizi-aseguru bat kontratatzeko aukera ematen dizute. Sinestezina, baina
egia.
Bizi-aseguruek eta hileta-aseguruak bizitzako
egoerarik zorigaiztokoena estaltzen dute, eta,
horregatik bakarrik, gero eta beharrezkoago bihurtzen ari dira. Izan ere edozein ezusteko triste lehenago aseguru on bat kontratatu baduzu
bakarrik egongo da estalita. Zuk aukeratzen
duzu zeren aurrean babestu nahi duzun zeure
burua .

Hileta-aseguruen inguruko egia
guztia

Nekazaritza-sektorean,
uzta-garaian
ikusten da egindako ahalegin guztia.
Hala ere, jasotakoa ez da beti benetan
«ekoitzitakoa». Denborale batek, baldintza klimatologiko txarrek eta kontrolatu
ezin diren mila fenomenok urte osoko
lana honda dezakete. Duela urtebete
eskas gertatu zen DANA denboralea baino ez da gogoratu behar; 15 autonomia
erkidego suntsitu zituen, eta Espainiako
lur-sailen historian izan den ezbeharrik

Zorionez, Espainiako asegurua Europako txapelduna da, eta munduko hiru
arrakastatsuenetako bat, estaldura egokiak dituelako. Lidergo aseguratzaile
horren gakoak plangintza, baliabide telematikoak, adituen profesionaltasuna,
informazio geografikoko sistemak eta,
jakina, gure arreta dira.
Beraz, jakinarazten dizugu garaiz zabiltzala, oraindik, fruitu lehorren eta oliben
uzta ziurtatzeko. Ez utzi zoriaren esku
produkzioan, landaketetan eta instalazioetan eduki ditzakezun arriskuak eta
kalteak.

Hileta-aseguruen inguruan, 3 gezur esaten dira.

Ikerketa

handiena izan zen. 45.600 hektareari
eragin zien, eta 5.563 ezbehar-aitorpen
eragin zituen. Aseguruaren industriak 84
milioi euro ordaindu zituen.

1. Hiletaren gastuak baino ez ditu estaltzen. Gezurra: izapide burokratiko guztiak ere estaltzen
ditu, laguntza psikologikoa, familiako kontsulta
juridikoa, lekualdaketak, bidaiako laguntza, auzitegiko medikuaren aparteko gastuak...
2. Asegurua hileta baino garestiagoa da. Gezurra: lehenik eta behin, ordainketa hori bat-batean
egiteak zuloa eragin dezake familia-ekonomian.
Bigarrenik, nitxoa, hilarria eta tanatorio zein hilobi-zerbitzuak ere estaltzen ditu, eta, jakina, estaldura gehigarri guztiak ere bai. Gastu handiak
dira, gainera, eta nabarmen aldatzen dira udalerri
batetik bestera.
3. Aitona-amonen kontua da. Gezurra: bezero
gehienek 35 eta 39 urte bitartean dituzte.

Kontsulta iezaguzu, merkatuko bermeak,
frankiziak eta estaldurak azalduko dizkizugu, eta zure ustiategirako aukerarik
onena aukeratzen lagunduko dizugu.

RAMÓN MONTE, S.L, ren bezero zarenez gero, Informazio Buletina bidaltzen dizugu,
aseguruen arloarekin erlazionatutako hainbat gairi buruzko informazioa emateko.
Aurrerantzean ez baduzu Buletina jaso nahi, bidali mezu elektroniko bat "Baja" hitzarekin ondorengo helbide honetara:
ramonmonte@ramonmonte.com
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Uzta biltzeko garaia, eta bai, egunsentitik
gauera arte. Mahatsa, arbendola eta oliba. Batzuk hasi eta besteak amaitu egiten dira. Eta horiek dira Espainiako sukaldaritzan gehien erabiltzen diren osagaietako hiru, adibidez, mantekadoetan, baratxuri zurian edo mazamorran. Izan ere,
gure urre likidoa da gure sukaldaritzaren
oinarria: oliba-olioa, gure olibondo-sailetan ekoizten dena. Eta zerekin laguntzen
ditugu gure jakiak? Gure «saldekin», mahasti-lurretan bizi baikara.

Heriotzarik gabe ez dago bizirik eta bizitza zoragarria da. Gure senide maiteen azken uneetan
beraiekin egon nahi dugu, kariñoa eta maitasuna
adierazi. Espainiako herritarren artean, 22 milioik
uste dute gure hileta konponduta uztea dela geratzen direnen mina arintzeko modu on bat.

