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

“Osasunak ez du preziorik...”

Hobe soberan ala faltan?
Zure Etxe Aseguruan, edukia 25.000 €-koa
dela adierazi duzu. Zirkuitulabur bat izan
duzu entxufeen erregleta batean, eta sute
bat gertatu da; etxebizitza kaltetu du eta
zure tresna guztiak aldatu behar dituzu:
altzariak, etxetresna elektrikoak, besaulkiak, oheak, ekipo elektronikoak, arropa,
osagarriak eta abar. Perituaren tasazioa
zurearen desberdina da; esaten du 35.000
€ balio duela, infraasegurua dagoela, eta
proportziozko araua aplikatuko duela kalte-ordainean. Baina kontuz! Izan ere, aseguru-konpainiak frogatzen badu aseguru-hartzailearen aldetik doloa edo erru
larria egon zela aseguratutako zenbatekoaren parte ziren ondasunak deklaratu
zituenean, kalte-ordaina emateko betebeharretik aske gera daiteke, ezbeharra
gertatuz gero.
Kontrakoa gertatzen denean, alegia, erreala baino balio handiagoa duen poliza bat
kontratatzen duzunean, gainaseguruan
erortzen zara, eta hori ere akatsa da. Gehiago ordainduko duzu aseguruagatik, eta
ezbeharren bat gertatzen bada, merkatuko
balioa bakarrik kobratuko duzu.

Osasunak ez du preziorik. Normalean
osasun txarraren testuinguruan edo gaixotasun bat sendatzeko prozesuan entzuten den
esaldi ezagun horrek gero eta leku txikiagoa
du gure lexikoan. Mediku espezialistek argi
dute hori; izan ere, gaur egun ez dago arlo
paradigmatikoagorik, onkologiaren kasuan
adibidez, zoritxarrez osasunak prezio bat
baduela ulertzeko. Medikuntza Zehatza, aurrerapen zientifikoak, eta espezialistak zein
proba diagnostikoak berehala edukitzeko
aukerak gaixoarengan itxaropen handia pizten duten ezinbesteko elementuak dira.
Espainian, 170 eguneko itxaronaldia dago
ebakuntza-gela batean sartzeko, eta 115
egunekoa, berriz, espezialista batek artatzeko.
Osasuna da garrantzitsuena
Osasun aseguru batek osasun publikoaren
gabeziak konpontzen ditu: azkarra da, bigarren iritzia eskaintzen du, eta, gainera, profesionala eta osasun zentroa aukeratzeko
aukera ematen du. Ospitaleratu behar iza-

nez gero, banakako logela bat izango duzu,
zure laguntzaileak ere atseden har dezan.
Atzerriko osasun-laguntza ere estal dezakete. Eta, gaur, aseguru-etxeek aplikazioak
dituzte zure zalantzak Internet edo telefono
bidez argitzeko.
Aseguru-sektoreak produktu-aukera asko
eskaintzen ditu. Gure artekaritzan, zure premietara eta egoera pertsonal zein familiarrera eta zure aurrekontura egokituko den konfiantzazko konpainia fidagarri bat aukeratzen
lagunduko dizugu. Oso garrantzitsua da
asegurua behar izan baino lehen kontratatzea (eta badakigu beharko dugula); horrela
gabealdien eta aurretiko gaixotasunen esklusioen ondoriozko nahigabeak saihestuko
dituzu.

Zure ondarea zaintzeak inbertsio handiak
ekar ditzake. Erabaki ona da aseguru on
bat kontratatzea, eta, gaur egun, ezinbestekoa, inoiz ez baitakigu noiz egin
beharko zaien aurre gastu handiak eragiten dituzten arazoei, horietako batzuk
larriak.
Gure artekaritza zure ondoan dago beti;
konta iezaguzu, eta zure egoerara zein zirkunstantzietara egokitzen den irtenbiderik
onena aurkitzen lagunduko dizugu.

“Ez dugu aseguru bat baloratzen behar dugun arte, batez ere gazteak garenean eta
esaten dugunean ez naizela gaixorik egongo
eta niri ez zaidala hori gertatuko. Behin gertatzen zaizunean, aldatu egiten da bizitzaren
ikuspegia”. (Trixcia Nano)
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Aseguru Artekarien Sare Nazionala

“Filomena zuri”, oso ederra, baina ez
hurbildu niri

Elurrarekin gidatzen baduzu,
“Indarrak lagun zaitzala”
Jarri aurpegi ona eguraldi txarrari, eta irakurri
nola gidatzen duten eskimalek Groenlandian.
1. Berdin dio batzuek astiro joateagatik bozina
jotzeak; handitu segurtasun-distantzia.

Anekdota

2. Errepidea gutxi ikusten bada, argi laburrekin jarraitu edo lainotako argiak erabili.
3. Bihurtu mamu eta jarri izotzerako kateak.
4. Eta otoitz egin zure autoak ABS izan dezan, frenoa sakon sakatzeko. Ez badauka,
ez gelditu, eta utziozu laban egiten, bolantea
zuzendu bitartean.
Elurrarekin, geratu etxean, baina irten behar
baduzu, gogoratu gure Auto Aseguruak Jediaren Indarrak bezala lagunduko dizula beti.

Gure amaren bitxiengatik

“Elur-urtea, ondasun-urtea”. Ongi etorri

ondorengo izotza urtzeak eragindako

2021, baina Erregeek Filomena izeneko

lur-uholdeek

elur eta izotz denboralea ekarri digute.

Ez ditu estaltzen urtutako ura iragazteak

kaltetu ditu, bai eta kalte pertsonalak
eragin ere.
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Kalte handien aurrean, jardun azkar, la-

kalteengatik.

eragindako kalteak ere, ez baitira uholdeak. Kalte horiek aseguru-konpainien
kontura izango lirateke.

gundu ahal izan diezazugun; izan ere,

Consorcio de Compensación de Se-

hein handi batean, aseguru-etxeak egin

guros-ek

beharko diete aurre ekaitz horren zuze-

arriskuen artean sartzen dira uholdeen

neko kalteei, erreklamatu behar duzun

kalteak, itsasoaren oldarraldiak edo Filo-

kaltearen estaldura dagoen neurrian.

menak eragindako 120 km/h-tik gorako

Zer aparteko arrisku ordainduko ditu

estaltzen

dituen

Bitxiak zureak direla frogatzeko, gorde fakturak. Oso zaharrak badira, egin argazkiak eta,
are hobeto, tasatu zure bitxiak. Peritu on batek
haien balio zuzena zehaztuko du; izan ere, balio
horrengatik aseguratu beharko zenituzke zure
objektu baliotsuak, artelanak eta antzinako objektuak bezala; balio bereziko ondasunak dira eta
estaldura espezializatuak izaten dituzte. Kasu
gehienetan, 1.500 €-tik edo edukiaren balioaren
%10etik gorakoak badira, nahitaez aitortu beharko dituzu kobratu ahal izateko.

aparteko

haizeak. Zure aseguruak ondo badituzu,

Consorcioak?

betiere.

Consorcioak ez du elurteengatik kal-

Artekaritzatik ere izapidetu dezakegu

te-ordainik ematen, baina bai, ordea,

zure kalte-ordaina CCSren aurrean.
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Etxeak, negozioak, ibilgailuak eta uztak

eragindako

Ikerketa

Bai, etxe-aseguruak bitxien lapurreta, sutea edo
suntsiketa ere estaltzen ditu. Urreak, platinoak,
bitxiek, harribitxiek edo perlek balio bikoitza dute,
sentimentala eta ekonomikoa. Sentimentalak ez
du kalte-ordainik jasotzen, baina ekonomikoak
bai. Nola justifikatu?

