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ISTRIPU BATEN ONDORIOZ
ZURE IBILGAILUAK KALTEAK
IZAN BADITU
NOLA JOKATU EZBEHARRA
GERTATUZ GERO?

Trafiko-istripu bat baduzu, eta inplikatutako alderdien
artean akordioa badago, onena eta erabilgarriena
adiskidetasunezko parte bat betetzea da. Ezbeharraren
berri emateko zuk bete eta aseguru-etxeari eman behar
diozun dokumentu horrek asko arintzen eta errazten
ditu ezbeharraren ondorengo izapideak. Istripuetarako
adiskidetasunezko parte bat beti autoan eramatea
komeni da; gero behar bezala bete beharko duzu.
Pertsonaren batek osasun-laguntza behar badu, deitu
112 telefonora.

1.1. NOLA BETE ADISKIDETASUNEZKO PARTEA?
Partea behar bezala betetzeko, eta errealitatearekin bat etor dadin, bete ezazu
beste gidariarekin batera ezbeharra gertatzen den unean bertan. Biek sinatu
behar duzue, aseguru-etxeek erantzukizunak zehazteko. Idazkerak erraza eta
laburra izan behar du, ia telegrafikoa. Gogoan izan aseguru-etxeek elkar ulertzea
bideratu behar duela.
Bete ahal duzun bezain ondoen krokisa. Adierazi kaleen izenak, ibilgailuek
zuten noranzkoa, zein trafiko-seinale dagoen bertan eta errepideen egoera.
Ez ahaztu oharren eremua betetzea. Hor adieraz dezakezu “zirkunstantziak”
eremuan aurreikusita ez dagoen edozein argibide, eta zure ibilgailuak edo bertan
zeneramatzan ondasunek izandako kalteak jar ditzakezu.
Parte-mota hau gidariek soilik sinatuko dute. Ez aldatu datuak partea sinatu
ondoren. Halakorik eginez gero, zure aurka erabil dezakete. Gogoratu oso
garrantzitsua dela parte-hartzaileen harremanetarako datuak adieraztea
(helbide elektronikoa eta telefono mugikorra). Partearen atzealdea istripua
gertatu den unea igaro ondoren bete dezakezu, norbaitek lesioak izan dituen,
agintariek parte hartu duten, eta abar adieraziz. Bidal iezaguzu partea,
gehienez, istripua gertatu denetik 7 eguneko epean.

Data, ordua, istripua
gertatu deneko lekua,
eta lesionaturik
egon den (1. 2. eta 3.
atalak).
Lekukorik izanez
gero, ez ahaztu
haien izenabizenak, helbidea
eta telefono
mugikorra idaztea
(5. atala).

Aseguratuen,
ibilgailuen,
aseguru-etxeen
datuak eta
harremanetarako
datuak (6., 7. eta 8.
atalak).

Istripuaren
zirkunstantziak
(12. atala).

Istripuaren
krokisa (13.
atala).
Adierazi
hasierako
talkaren puntua
(10. atala).
Jarri X bat
kalteak izan
dituzten
ibilgailuaren
ataletan.

Deklarazioa bi gidariek sinatu behar
dute (15. atala).
Behin sinatutakoan, ez aldatu
Adiskidetasunezko Deklarazioaren
aurreko orrialdeko (irudian erakusten den
orrialdeko) daturik. Datu gehiagorekin
osatu nahi baduzu, erabili atzealdeko
orrialdea.

Halere, ez bazaude ados deklarazioaren
edukiarekin, ez sinatu, eta eskatu
Trafiko Agintariak bertaratzeko.

1.2. ZURE ASEGURUA ARRISKU OROTAKOA BADA
5 urratsetan soilik zure ezbeharra konponduta geratuko da:

1
2

Deitu 944 94 74 28 telefonora, izandako ezbeharraren partea har
diezazuten.
Adierazi zein konponketa-tailerrera eraman duzun zure ibilgailua edo
noiz eta non utziko duzun.
Gogoratu gure Oqueicar tailer itunduen sarean abantaila garrantzitsuak
balia ditzakezula: kortesiazko auto bat utziko dizute, ahal bada,
lehentasuna izango duzu konponketari dagokionez, eta autoa garbituta
itzuliko dizute.
Aurki ezazu gure webgunean www.seguroslagunaro.com hurbilen
duzun zure Oqueicar tailerra.

3
4
5

Gure peritua, gehienez, 24 ordutan bertara joango da, egin beharreko
konponketak gainbegiratzeko.
Ondoren, konponketaren zenbatekoa ordaintzeaz arduratuko gara.
Frankizia bat kontratatuta edukiz gero, haren balioa tailerrari ordaindu
beharko diozu. Gogoratu: beste ezbehar batzuetako kolpeak izanez
gero, ezbehar bakoitzeko frankizia bat aplikatuko da.
Istripuaren erantzukizuna beste gidariarena bada, berehala abian
jarriko ditugu zure frankizia beste aseguru-etxeari erreklamatzeko
izapideak

1.3. ZURE ASEGURUA HIRUGARRENENTZAKOA BADA
Deitu 944 94 74 28 telefonora, izandako ezbeharraren partea har
diezazuten.
Istripua zure erantzukizunekoa izan bada, eta beste ibilgailu bati
kalteak eragin badizkiozu, gu arduratuko gara eragindako kalte
materialak nahiz pertsonalak ordaintzeaz, eta ez duzu ezertaz kezkatu
beharrik izango.
Istripua zure erantzukizunekoa bada, eta kalteak zure ibilgailuak izan
baditu, dituen kalteak zure gain hartu beharko dituzu.
Istripuaren erantzukizuna beste gidariarena bada, berehala abian jarriko
ditugu zure kalteak beste aseguru-etxeari erreklamatzeko izapideak.

TAILERRAK

Nahi baduzu, zure ibilgailuak izandako kalteen balorazioa egin dezake
gure perituak.
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