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

“Bai, bai, autonomook ere badugu langabezia”

Denborale batekin ez itotzeko
gida
San Migeleko uda Alexekin hasi zen urrian;
hotza, euria, haizea eta itsaso txarreko denboralea ekarri zituen eta suntsitu egin zuen
Penintsula. Sei heriotzaz gain, kalteak ere
eragin zituen etxebizitzetan, negozioetan
eta ibilgailuetan.
Denborale baten aurrean nola jardun
Konfiguratu zure aplikazio mugikorrak. Alerta badago, atera etxetik, objektu baliotsuak
goian utzita. Zure negozioan, saihestu ura
azpiegitura eta ekipamenduetara iristea.
Autoko ebakuazioa
Bete erregai-depositua, gidatu baimendutako errepideetatik eta, ibilgailuaren inguruan ura agertzen bada, utzi eta gorago
dagoen leku batera.

Espainian, autonomoek 2010etik aurrera kobra dezakete langabezia, jarduera uzteagatiko prestazioa indarrean sartu zenetik, alegia.
Eta eskuratu ahal izateko, baldintza batzuk
bete behar dira:
• Dagokion erregimenean alta emanda egotea Gizarte Segurantzan (LAAB).
• Jarduera uzteagatiko gutxieneko kotizazio-aldia beteta izatea, hau da, prestazio
hori jaso ahal izateko kotizatzea. 2019ko
urtarrilaren 1era arte, aukerakoa zen prestazioa jasotzeko kotizatzea edo ez kotizatzea. Data horretatik aurrera nahitaezkoa
da, autonomo guztiek «langabeziarako
eskubidea» izan dezaten.
• Gizarte Segurantzako kuotak ordainduta
izatea.
• Oraindik erretiroa hartzeko eskubiderik ez
izatea.
Gaur egun, Covid-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko aparteko premiazko neurriei buruzko 2/2020 Errege Lege
Dekretuak aparteko prestazio bat ezarri du
norbere kontura lan egiten duten eta alarma-egoeragatik jarduera eten zaien pertsonen jarduera-etetea estaltzeko, bai eta aurreko seihilekoko fakturazioarekin alderatuta
fakturazioa gutxienez %75 murriztu zaie-

nena ere. Eta neurri hori askoz malguagoa
da kotizazio-aldiarekin, jarduera uzteagatiko
prestazio arrunta baino. Zenbatekoa mantendu egiten da, oinarri arautzailearen %70
izanik, hau da, aurreko hamabi hilabeteetan
kotizatutako oinarrien batez bestekoa. Eta
hori egiaztatzen ez bada, Autonomoen Erregimenaren gutxieneko kotizazio-oinarriaren
%70 izango da.
Hala eta guztiz ere, denok ezagutzen dugu
norbere kontura lan egiten duten pertsona
gehienek bizi duten egoera prekarioa, eta
maxima bat dute: ez gaixotzea, ez gelditzea.
Horregatik, aurrekoekin bateragarriak diren
beste aukera batzuk izan ditzakete, bizitzak
estualdi batean jartzen zaituenerako.
Eguneko baja-asegurua

Ezbehar kasuan
Deitu berehala, zure poliza berrikusiko dugu
eta Aseguruen Konpentsazio Partzuergoarekin kudeatuko dugu, hark hartzen
baititu bere gain fenomeno naturalek eragindako kalteak.
Zer da Partzuergoa?
Poliza bakoitzaren baldintzen araberako
kalte-ordaina ematen duen aseguru-etxe
publiko bat
Zer estaldura hartzen ditu bere gain
Partzuergoak?
Naturako fenomenoek, terrorismoak eta
indar armatuen eta segurtasun-kidegoen
jarduerek eragindako kalteak.
Zein da Partzuergoak kalte-ordainik EZ
emateko inguruabar nagusia?
Aurrez etxe edo auto-asegururik, edo zure
negozioko asegururik EZ baduzu, ez duzu
kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango;
beraz, ezohiko uholdeak gertatuz gero -Espainian kalte gehien eragiten dituen arriskua
da-, edo lurrikara, itsasikara edo ezohiko
ekaitz ziklonikoen kasuan, besteak beste,
ez duzu kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango, aurretik asegururik ez bazenuen.

Aseguru bat kontratatu ahal izango duzu aldi
baterako ezintasuna, gaixotasuna edo istripua izanez gero. Bajagatik eguneko kopuru
bat jasoko du. Zuk erabakiko duzu zenbatekoa, eta kontratatzen duzun polizaren
araberakoa da. Covid-19agatiko bajagatiko
kalte-ordaina ere sar daiteke.
Ospitaleratzeagatiko kalte-ordain osagarri
bat sar daiteke, bai eta hileko errenta bat
ere, baliaezintasun absolutuaren kasuan.
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Ez dakizula ezer falta

Kaka, kafe-makina bahitu didate

Pasadizo

Gure protagonista Wi-Fia duen 210 euroko kafe-makina antipatiko bat da. Piztutakoan, irakiten
botatzen du ura, kafearen errotatxoa biratzen du,
eta txistu zaratatsuak egiten ditu; gainera, mezu
hau agertzen da pantailan: «Zure kafe-makina
berreskuratu nahi duzu?». Eta ondo funtziona
dezan erreskatea bitcoinetan eskatzen duen
web-orri baterako esteka erakusten du.
Ez izutu! Esperimentu bat baino ez da, oraingoz,
konektatutako kafe-makina bati nola «zibereraso» erakusteko. Merkatua laguntza tekniko kaskarra eta eguneratze are okerragoa duten gailu
adimendunekin inbaditzearen aldeko apustua
egiten ari diren fabrikatzaileentzako abisua izan
dadila.

Ruthek ahizpa txikiak izan ditu
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Espainian 4.700 familiari ordaintzen dizkie aseguruak ordaindu gabeko hipotekak urtero, eta arazo ekonomiko gutxiagoko etorkizuna bermatzen die. Denak
ez dira heriotzagatik. Batzuk elbarri geratu ziren istripuengatik eta, kasu horietan ere erantzuten dute aseguru-etxeek.
Gainera, senideek aseguratuaren heriotzagatik kobratzen duten kapitala ez dago
Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren menpe, ezta PFEZaren pean ere.
Bizitza egun batetik bestera alda dakiguke, eta maite ditugun pertsonek ezbehar ekonomiko larriak jasan ditzakete
gure faltagatik edo baliaezintasunagatik.
Aseguruaren kalte-ordainei esker, zure
seme-alabek ikasten jarraitu ahal izango

dute, familiak hipoteka ezeztatuko du eta
zure bikotekideak ordainagiriak ordaintzen jarraituko du.
Gogoratu bizi-aseguruaren 5 onura:
1. Zure familiarentzako segurtasun ekonomikoa.
2. Babesa, baliaezintasun edo gaixotasun-kasuan.
3. Zorrik eta zergarik ez.
4. Segurtasun ekonomikoa zorren aurrean.
5. Zure behar espezifikoetara egokitzen
da.
Bizi-aseguru batek honako hauek estaltzen ditu: heriotza, baliaezintasuna eragin
dezakeen istripu larria edo gaixotasun
larriaren diagnostikoa. Garrantzitsua da
bizi-asegurua zure bizitza-estilora, familiara, beharretara eta aurrekontura egokitzea, horren estaldurek aldea markatu
baitezakete etorkizunean. Zure neurriko
irtenbidea diseina dezakegu, galde iezaguzu.

Belaunaldi berri hau «pandemials belaunaldi»
gisa ezagutuko da. Eta garai hauetan jaiotzea
kezkagarria da: ez dakizu erditzea programatuko
dizuten, zure bikotekideak lagundu ahal izango
zaituen, bisitak eduki ahal izango dituzun…
Ziurgabetasun horren aurrean, aukera ona da
osasun-asegurua. Banakako gela batean egongo zara ospitalean, zure kidearekin, etengabeko
laguntza jasoko duzu, ez duzu itxarote-zerrendarik edukiko espezialistak ikusteko, haurdunaldiaren jarraipena egingo dute, eta erditzerako prestakuntza egokia jasoko duzu.

Gabealdiak

Baina kontuz gabealdiarekin. Poliza indarrean
sartzen denetik zerbitzua erabil dezakezun arte
igarotzen den denbora da. Familia handitu nahi
baduzu, haurdun geratu aurretik kontratatu behar duzu osasun-asegurua, estaldura izan dezazun. Normalean, gabealdiak 8 hilabetekoak
izaten dira haurdunaldietan.

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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Manolok 56 urte zituen hil zenean; emaztea eta bi seme-alaba nerabe, pisuagatik bankuarekin 135.000 euroko zorra,
ikasketa-gastuak, ohiko ordainagiriak, aldatzear zuten autoa eta abar utzi zituen.
Zorionez, kontratatuta zuen emaztea eta
seme-alabak zama ekonomikotik askatuko zituen bizi asegurua.

Gomendio

“Astebete falta zitzaidan konplitzeko, eta ez neukan argi nola izango zen dena, zer baldintzatan.
Azkenean, oso ona izan zen erditzea, planeatu
gabea, nire alaba zaharrenaren erditzearen desberdina, maskara jantzita bultza egin behar izan
bainuen... Ezin izan genuen poza familiarekin
partekatu, ezta nire bi alabatxoei merezi bezalako
ongietorria egin ere”.

