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

Zure etxe-aseguruak estal ditzakeen 15 arazo,
eta zuk jakin ez, oraindik

Aurrekontu orokor berriak, baita
familiakoak ere
Aurrekontu Orokor berriak onartzeak berrikuntza asko dakartza, eta batzuk besteak baino gehiago gustatuko zaizkigu.
Horien artean dago Aseguru-sarien gaineko Zergaren igoera, %6tik %8ra igaro baita. Igoera horrek familiaren urteko
ekonomiari eragingo dio; gure etxe-aseguruari, ibilgailuaren aseguruari, ehorzketa aseguruari… Horiek dira gure herrian
gehien eskatzen direnak.
%2ko igoera horrek 28 €-ko familia-gastu
gehigarria dakar urtean, batez beste, eta
neurri horren bidez 455 milioi euro bildu
nahi dira 2021ean.
Baina zerga horretatik salbuetsita dauden aseguruak nabarmendu nahi ditugu:

Etxe-aseguruek bilakaera handia izan dute
azken urteotan, eta zure benetako beharretara pertsonalizatutako estaldura eta zerbitzu ugari eskaintzen dituzte, askotariko egoerak kontuan hartuta:

9.

1.

12. Larrialdietako
sarraila-konponketak,
etxebizitzan sartu edo irten ezin bada.

Pertsona trebe baten edo brikolaje zerbitzua, etxez etxeko laguntza profesionala, ondorengo hauetarako: altzariak
muntatzeko, errezelak, koadroak, eskegi-lekuak jartzeko, leihoak isolatzeko, gainazalak garbitzeko, berogailuak
purgatzeko… eta hainbat eta hainbat
zerbitzutarako.

2.

Etxetresna
zerbitzua.

elektrikoak

konpontzeko

3.

Zure txakurraren Erantzukizun Zibila.

4.

Asistentzia informatikoa.

5.

Buxaduren estaltzea.

6.

Maizterrak
eragindako
mo-ekintzak.

7.

Alokairu-galerak.

8.

Hotel, jatetxe edo garbitegi-gastuak,
ezbeharren bat dela-eta etxebizitza erabili ezin bada.

bandalis-

Hausturek
eragindako
ur-kontsumoa.

gehiegizko

Bizi-aseguruak, kauzio-aseguruak, esportaziorako kreditu-aseguruak eta nekazaritza-aseguru konbinatuak. Nahitaezko
gizarte-aseguruekin lotutako eragiketek
eta pentsio-plan eta funtsen aseguru kolektiboek ere ez dute zerga hori. Azkenik,
salgaien edo bidaiarien nazioarteko garraioari buruzko aseguruak ere salbuetsita daude.

10. Filtrazioak aurkitzea.
11. Desataskatzeak.

13. Anbulantzia, etxebizitzan bizi diren pertsonen doako garraioa istripu edo gaixotasunagatik.
14. Gai partikular eta pribatuei buruzko telefono bidezko laguntza juridikoa; nominak, fiskalitatea, oinordetzak, ezkontza,
gai penalak, etxeko animaliak...
15. Etxebizitza babesteko segurtasun-langileak, istripu baten ondorioz kanpotik
erraz sar badaiteke.
Etxe-aseguru on batek ia edozein ezusteko
estal dezake. Pentsatu zer behar duzun, guk
bilatuko zaitugu eta zuretzat egokienak diren merkatuko aukerarik onenak alderatuko
dizkizugu.
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Aseguru Artekarien Sare Nazionala

“Aliziak inoiz iritsi ez zen pitxer txinatar bat
erosi zuenekoa”
Aholkularia

Dorak ez nau gogoko... Aseguruak
ordainduko al dizkit denboralearen
ondorioak?

• Ez badu enpresari buruzko informaziorik ematen, hala nola IFK edo IFZ eta
helbidea. Nori erreklamatu jakin behar
duzu.
• Produktuek edo zerbitzuek prezio
baxuegiak badituzte.
• “Lege-testuak” ez badira agertzen
edo gaizki idatzita badaude (pribatu-

Volvo etxeko Nils Bohlin ingeniariak asmatu zuen
3 puntuko ainguraketa duen lehen uhala, gaur
egun ezagutzen duguna. “Ohartu nintzen bai
gorputz-enborrak bai gorputzaren behealdeak
ondo lotuta egon behar zutela, uhal bat bularraren gainean eta beste bat aldaken gainean
edukita.”

• Interneteko helbidean ez badago segurtasun-giltzarrapoa (https://).

Hala ere, nahiago ditugu konfiantzazko
denda fisikoak, oraindik ere. Algoritmoek
baino hobeto ezagutzen gaituzte, badakite nola asmatuko dugun opari batekin
edo zer arropa den onena.

1958an ez zen nahitaezkoa erabiltzea, eta Bohlinek doitzeko erraza izatea erabaki zuen. “Irtenbide erraz bat aurkitzea zen kontua. Oso eraginkorra izan arren, guztiz alferrikakoa da erabiltzen ez
bada.”

Izan ere, auzoko dendak ere teknologietara egokitzen dira, negozio guztiek aurrera egiten dutelako denborak aurrera
egin ahala. Presentzia dute sarean, eta
sare sozialetan aurki ditzakezu. Webgune fidagarriak dira, beraz, orain modu
birtualean ere artatzen gaituzte.
Guk horietan sinesten dugu, eta “bilatu,
alderatu eta, zerbait hobea aurkitzen baduzu, erosi”, gomendatzen dizugu, baina
ez utzi sarean iruzur egin diezazuten.

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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Istorio honekin, Internautaren Segurtasun Bulegoak Interneten engaina zaitzaten nola ez utzi azalduko dizu. Ez erosi
online dagoen denda batean, baldin eta
web orria(k):

tasun-politika, terminoak eta baldintzak...).

Azkenengo Nielsen txostenak (mundu
osoko kontsumitzaileen eta merkatuen
erradiografia osoa ematen du) adierazten du Internet bidezko erosketak %86,6
hazi direla aurten Espainian.

Hauek dira ezohiko kalteak: uholdeak, ekaitzak, tornadoak, ibilguek gainezka egitea, itsasikarak, lurrikarak eta ekintza terroristak.

Nork asmatu du lehen segurtasunuhala?

Anekdota

“Alizia dekorazio-zale amorratua da, baina bere etxean bazen txoko bat non ez
zen ezer egokitzen. Egun batean, portzelanazko pitxer txinatar bat aurkitu zuen
Interneten. Sarean bilatu zuen, eta bigarren eskuko pitxerra prezio eskuragarrian agertzen zen webgune bat aurkitu
zuen. Jabea etxez aldatzen ari zen, eta
saltzeko presa zuen. Aliziak eman zioten
banku-kontura transferitu zuen dirua, eta
urte erdi geroago oraindik ez du bere pitxerra jaso.”

Bai, baina zeharka, Aseguruen Konpentsazio
Partzuergoaren bidez, etxe-asegurua kontratatuta dugunoi bakarrik ematen baitie estaldura. Bere gain hartzen ditu ezohiko gertakariek
pertsonei eta ondasunei eragindako kalteak.

