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Zer hartzen da istriputzat? 

 
Hauxe da istripuaren definizio teknikoa: 
Gorputz-lesio bat da, indarkeriazko, bat-bateko eta kanpoko kausa batek eragina, 
asegurudunaren intentzionalitatearekin loturarik ez duena. 
Lesio bat ez da istriputzat hartuko, lesio horren jatorria gainkarga bat denean, edo 
zaintiratuak, kontrakturak edota tendinitisa sorraraz ditzakeen etengabeko lana 
denean…  
Ez dira estaldura horren xedeetan sartuko eritasun batek eragindako lesioak ere. 

 
Zer pauso eman behar dira istripua gertatuz gero? 
 
A. Zer egin behar dut Espainiako estatuaren barnean istripu bat izaten badut? 
 

Une horretan bertan, Broker's etxearen larrialdiko telefono zenbakira deitu 
behar duzu beti:  649 453 020; eta konpainiarekin ituna eginda duten zentroetako 
bateko larrialdietara edo mediku-kontsultara joan, istripua gertatu denetik 72 ordu 
pasatu aurretik; nahitaez bete beharreko baldintza da hori. 

Bizitza arriskuan zegoelako itundutako zentro bateko larrialdietara joan 
beharrean beste zentro bateko larrialdietara joan bazara, edota 112 zerbitzuek artatu 
bazaituzte eta Gizarte Segurantzako zentro batera eraman bazaituzte, ohi bezala, gure 
gomendioa jada anbulantzian zaudetenean itundutako zentro batera eraman 
zaitzaten eskatzea da, aurrez Broker`s etxeko larrialdiko telefonora deituko zenutenez 
jada izango baituzue horiei buruzko informazioa, edo federazioak federatu guztiei 
banatzen dien orri tolestuan kontsultatuko baitzenuten. 

Azkenean Gizarte Segurantzako zentro batera eraman bazaituzte, 24 ordu 
iragaten direnean, itunpeko zentro batean jarraitu behar du zure tratamenduak, ez 
baita estaldurarik izango itunpekoa ez den zentro batean jarraituz gero. 

Ez duzu ahaztu behar artatu zaituzten eta itunpekoa ez den zentro horretako 
larrialdietako mediku-txostena eskatzea, tratamenduarekin jarraitzeko eta 
espedientea irekitzeko. 
 
 
B. Zer egin behar dut Espainiako estatuaren eremutik kanpo istripu bat izaten 
badut? 
 

Istripua gertatu bezain azkar, ASITUR etxearen 0034 913 939 030 telefono 
zenbakira deitu behar duzu beti; zure istripuaren inguruabarren arabera jarraituko 
den jarduketa-protokoloari buruzko jarraibide zehatzak emango dizkizute. ASITUR 
etxera istripua gertatu ondorengo 72 orduetan deitu behar da, eta nahitaez 
bete beharreko baldintza da hori. 
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Istripua gertatu den unean min edo ondoez seriorik ez nabariz gero, komeni da 
aseguruari parte ematea? 
 
Istripuaren deklarazioa egin behar da beti, istripua gertatu ondorengo 72 orduetan, 
baita min edo ondoezik nabari ez denean eta egunen joanean pasatuko dela uste 
denean ere. 
Hala ez eginez gero, konpainiak ez digu onartuko istripuaren partea zazpi egun pasa 
ondoren. 
 
 
Ibai edo erreka bat gurutzatzean gertatzen diren istripuek badute estaldurarik? 
 
Badute estaldura ibai edo erreka bat gurutzatzean gertatutako istripuek, praktikatzen 
ari diren jardueran planteatutako ibilbidearen barnean badaude. 
 
 
Zein unetatik aurrera sartzen da indarrean nire federazio-lizentzia? 
 
Lurralde-federazioak jasotzen duen unean sartzen da indarrean lizentzia, lehenengo 
Euskal Mendizale Federazioaren edo Nafarroako Mendi Federazioaren bidez eta, gero, 
Broker`s aseguru-etxearen bidez lauzpabost eguneko epean Helvetia aseguru-
konpainiari helaraziko zaiola ulertuta, betiere. 
 
 
Hortzetako lesioak sartzen dira estalduraren barruan? 
 
Istripu-aseguruaren polizan, honako klausula hau dator: 
“Bermearen barnean sartuta dago medikuaren aginduz asegurudunak behar duen 
lehen hortz-protesia erostea eta ezartzea, 300,52 euroko muga maximoarekin, betiere 
polizan jasotako ezbehar baten ondorio denean; baina urtebeteko epean egin behar 
da, betiere”. 
 
 
Zer gertatzen da istripuaren lesioak ebaluatzeko diagnosi-proba batean lesio 
degeneratibo bat hautematen bada? 
 
Istripu-aseguruaren polizan, jasota dago berariaz aurretik dauden lesioen edota lesio 
degeneratiboen estaldura kanpoan gelditzen dela. 
Horrelakoetan, guztia ez da zuri edo beltz; proben emaitzaren zain egon behar dugu, 
sendagileak bere txostena egin dezan eta aseguru-etxeari igor diezaion. 
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Xede horretarako egokia den motxila batean haurtxo bat daraman heldu batek 
istripua izaten badu,  haurtxoaren lesioak estalita leudeke? 
 
Haurtxoaren lesioek ez dute estaldurarik, asegurudun bakarra haurtxoa bizkarrean 
daraman aseguruduna denez. 
 
 
Haurtxo edo haur batek zer adin izan behar du edo zer baldintza bete behar 
ditu gutxienez, estaldura izan dezan? 
 
Federatu gisa istripu-aseguruan estaldura emateko orduan, ez dago gutxieneko adinik 
haur bat aseguratzeko. 
Polizan estalitako mendi-jarduerak egiteko orduan erabateko autonomia izatea da 
ezartzen den baldintza. Haur batzuk horretarako gai izango dira bost urterekin, eta 
beste batzuk, berriz, sei urterekin izango dira gai. 
 
 
 
Mendiko aseguruak estaltzen ditu etxeko abereen erasoak edota bazkan ari den 
ganaduarenak?     
 
 
Mendian bazkan ari den ganadua bada edo txakur zaindariak badira, animalia horien 
jabea da pertsonei edo gauzei eragiten zaizkien kalteen erantzulea, eta, beraz, 
eragindako kalteen erantzule den jabe horri zuzendu behar zaio bidaztia, eta, hortaz, 
ez du estaldurarik istripuen polizan. 
 
Hesitutako lursail bat gurutzatzen badu bidaztiak, eta han barruan dagoen 
ganaduaren eraso bat izaten badu, bidaztiak bere gain hartu beharko ditu eragin 
zaizkion kalteak, jabetza pribatuko eremu bat gurutzatu duelako. Kasu horretan ere, 
ez luke izango estaldurarik polizan. 
 
Beste egoera batzuetan, bidaztiari eraso egin dioten animaliak basatiak direnean 
(basurdea, txakur basatiak, otsoak, hartzak, eltxoak, sugeak…), konpainia egingo 
litzateke bidaztiak bere gorputzean jasandako kalteen kargu, kalte horiek eragin 
zaizkion unetik erabat osatu arte. 
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Istripu bat izaten dutenak erreskatatzeagatiko zenbatekoak, bermeen mugak 
eta kalte-ordainak berdinak dira estaldura guztietan? 
 
 
Muga gisa zehaztutako zenbatekoak berdinak dira istripuen, erreskateen, sorospen 
medikoen, kalte ordainen eta abarren aseguru-polizan estalitako berme guztietarako. 
 
 
Federatu daiteke desgaitasuna duen pertsona bat? 
 
Hala egiteko, interesatuak mediku-txostena aurkeztu behar du bere klubean, eta 
federazio-lizentzia eskatzeko unean ofizialki zer desgaitasun mota eta maila duen 
agertu behar du txosten horretan. Baimena eman beharko die halaber klubari, 
federazioari, Broker`s etxeari eta Helvetia aseguru-konpainiari, informazio eta 
dokumentazio hori eskatzen diotenari helarazteko, Datuen Babeserako Legeak 
xedatzen duena betez. 
 
Horretarako, honekin batera doan dokumentua erabili behar duzue, eta Broker`s 
etxeari bidali behar diozue, behar bezala beteta eta interesdunaren sinadurarekin; 
horrekin batera, zure desgaitasun motari eta mailari buruz diputazioak emandako 
mediku-txostena ere aurkeztu behar duzue. 
 
Eman dizueten mediku-txostena eta aipatutako ziurtagiria, interesdunak sinatutakoa, 
Broker`s etxera bidali behar dira, helbide elektroniko honetara: 
brokersseguros@arrakis.es. 
     
Federazio-lizentzia zuen klubeko gainerako federatuek erabilitako bideetatik eta 
modu berean bideratu behar duzue. 
 
 
Badut estaldurarik, istripua herriguneko tarte batean edo asfaltatutako 
errepide batean oinez edo korrika noala gertatuz gero? 
 
Mendiko jarduera orotan ez duzu halako istripu-estaldurarik, istripu hori 
hiriguneetan edo asfaltatutako errepide zatietan gertatzen bada. 
Dena den, polizan badaude salbuespen izaerako zenbait klausula, ondoren hitzez hitz 
adierazten ditugun hauek, zehazki: 
 
“Mendi-federazio batek edo federazio bateko klub batek antolatutako proba ofizial bat 
denean, oinezkoei zuzendutako ibilaldi, mendi-lasterketa edo orientazio-lasterketan, 
ibilbidearen irteera edota helmuga hirigunean planteatu bada edota ibilbide horrek 
herri edo hirigune bat gurutzatzen badu, proba horietan parte-hartzaileek izan 
ditzaketen istripuak ere estalita geldituko dira, baita istripua hiri-ingurunean 
gertatzen denean ere.” 
 

mailto:brokersseguros@arrakis.es
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Estaldura geografikoei buruz egin ohi diren kontsultak: 
 
 
Zer estaltzen du “Pirinioak” hedadura geografikoaren aukerak? 
 
Kontuan izanda Pirinioetako gailur bat Frantziaren, Espainiaren eta Andorraren 
arteko mugaren alde batera edo bestera egon daitekeela, istripua gertatuz gero, 
erreskate-zerbitzua Espainiako, Frantziako edo Andorrako zerbitzutik egingo da, non 
gertatu den kontuan hartuta. 
 
 
Pirinioetako mendikatea (Pirinioak) definitzerakoan, hor sartzen ditugu mendikate 
horren mendebaldetik ekialdera bitarteko mendi guztiak, Hendaiatik La Junquerara 
bitartekoak.   
Frantziar eremuan: Pyréneés occidentales (Mendebaldeko Pirinioak), Pyrénées 
Atlantiques (Pirinio Atlantikoak), Hautes Pyrénées  (Pirinio Garaiak), Erdialdeko 
Pirinioak, Parke Nazionala, Ariege, Andorra eta Pyrénées Orientales (Ekialdeko 
Pirinioak). 
 
Frantziar eremuari gagozkiola, ibilbidearen hasierako puntutik, hau da, udalerritik, 
hiri-ingurunetik edo planteatutako helburutik gertu dagoen aparkalekutik xede gisa 
planteatutako mendira arte hartzen du estaldurak.  
 
Kontuan hartuta mendiko jarduerak bide edo bidezidorretatik garatu behar direla, 
kanpoan gelditzen dira hiri-inguruneetan edo asfaltatutako errepideetan gertatutako 
istripuak. 
 
“Pirinioak” hedadura geografikoaren aukerak Andorra, Iparraldeko frantziar eremua, 
Portugal (uharteak barne hartuta) eta Marokoko Atlasa ere estaltzen ditu. 
 
 
Denboraldi batean atzerrian biziz gero, posible da “mundua” aukera 
kontratatuz federatzea? 
 
Ezin da federatu atzerrian biziz gero, ezta aldi baterako biziz gero ere. 
 
Atzerriko herrialde bateko egonaldiak 90 eguneko epea gainditzen duenean, turista 
batek ezin du herrialde horretan jarraitu; beraz, pertsona bati muga hori ezartzen ez 
badiote, herrialde horrekiko lotura behin-behinekoa ez delako da; aitzitik, han 
bizitzeko beste arrazoi batzuk izango ditu: lana, ikasketak… Eta, kasu horretan, 
garatuko dituen jardueratarako egokia den istripu-asegurua bilatu behar du herrialde 
horretan. 
 



 

 

 7 

 
 
Iparraldean bizi direnen kasuan izan ezik, polizan horri buruzko klausula baitator. 
Hala dio: 
“Espainiako estatutik kanpo bizi diren pertsonek ez dute estaldurarik izango, 
Iparraldean (Frantzia) bizi direnak salbuespentzat hartuta; horren barruan sartzen 
dira Frantziako barruti hauek: Lapurdi (Labaurd), Nafarroa Beherea (Basse Navarre) 
eta Zuberoa (Soule), 2018ko uda aurretiko departamendu-antolaerarekin bat etorrita. 
 
2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, Iparraldean bizi direnek jada ez dute “Mundu 
osoa” aukera geografikoa kontratatu beharrik izango federatzeko, eta Espainiako 
estatutan bizi direnen gainerako federatuekin parekatuko dira horrela; ildo 
horretatik, “Pirinioak” edo “Mundu osoa” hedadura geografikoa hautatuko dute 
istripu kasuan estaldura izateko, mendiko jarduerak non garatu behar dituzten 
kontuan hartuta, Pirinioetan edo munduko beste lurralde batean. 
 
 
Deskribatutako Iparraldeko lurraldeetan bizi diren federatuek istripua izaten badute, 
konpainiak Espainiako estatuan itundutako zentroetan jaso behar dute laguntza 
medikoa; bai mediku-kontsultak eta bai ebakuntzak eta errehabilitazioa, erabat osatu 
arte. 
Dena den, bizilekutik itunpeko zentroetarako lekualdaketak, laguntza medikoa 
jasotzeko kontsultei nahiz errehabilitazio-saioei dagozkienak, ez daude estalita, 
Espainiako estatuko egoiliarren kasuan bezalaxe. 
 
Argi zehaztu nahi dugu Iparraldean bizi den norbaitek mendiko jarduerak inguru 
horretan egiten baditu eta istripuetarako estaldura izan nahi badu, “Pirinioak” 
hedadura geografikoaren aukera kontratatu behar duela soilik, eta, aurrez adierazi 
dugun bezala, konpainiak Espainiako estatuan dituen itunpeko laguntza-zentroetako 
batera joan beharko duela.  
 
 
Istripua gertatuz gero eta lehen laguntzak jaso ondoren, medikuaren jarraipena 
jaso daiteke bizilekuan, hau da, estatutik kanpo? 
 
Atzerrian bizi den norbait federatu ezin denez, ezin du inoiz laguntza-zerbitzuaren 
jarraipen estatutik kanpo jaso. 
 
 
Zer aukera izan behar dut Zirkulu Polar Artikoko estaldura izateko? 
 
Edozein eratako mendi-jarduerak Zirkulu Polar Artikoan nahiz Zirkulu Polar 
Antartikoan garatzeko (Iparraldeko eta Hegoaldeko 66º-ko paraleloetatik gorako 
guneetan), espediziokideei dagokien aukera kontratatu beharko duzu. 
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Jarduerei buruzko ohiko kontsultak: 
 
 
Zer hartzen du barnean eskiko estaldurak, eta, oinarrizko estalduraren 
barnean, zer baldintzatan legoke estalita jarduera? 
 
Mendi-zeharkako eskian edo mendiko eskian, garraiobide mekanikoekiko eski-estazio 
bateko pistetatik kanpo egiten denean, horiek erabili edo ez, estaldura soilik eski 
aukera kontratatuta baduzu izango duzu, kontuan hartuta estazioek ingurune osoa 
hartzen dutela barnean, eta ez soilik pista balizatuak. 
 
Iraupen-eskiari dagokionez, balizatutako inguruetan egiten baduzu jarduera, baduzu 
estaldura, iraupen-eskian zabiltzan toki hori garraiobide mekanikoekiko eski-estazio 
baten barnekoa ez denean, betiere. Hala denean, eskiko aukera kontratatuta izan 
behar duzu, istripuren bat gertatuz gero estaldura izan nahi baduzu. 
 
Gerta daiteke mendi-zeharkako eskia egiten ari den eskiatzaile batek istripua izatea 
eski-estazio bat gurutzatzen ari denean bere ibilbidean; estaldura izango du, baldin 
eta erakusten badu istripua ez duela izan pista bat jaistean edo pistetatik kanpo, eta 
ibilbide logikoa mendiko eskiko zeharkaldi hori egiteko berak zehaztutakoa zela. 
 
Hala gertatzen denean, Helvetia konpainiak informazio zabalagoa eta zehatzagoa 
eskatzen digu: nola gertatu den istripua, non gertatu den zehazki, eskiekin egiteko 
ibilbidea zein zen... Horrez gain, informazioa eskatzen da estazioko mediku-
kontsultan, iruzurrak saihesteko. 
. 
 
Mendi-zeharkako eskia egiten dutenei, noizean behin eski alpetarrean edo pistako 
eskian ere ibiltzen direnei, gomendio hauxe eman nahi diegu: beren lasaitasunerako, 
hobe dute eskiko aukera ere kontratatzea. Arrazoi handiagoz, entrenamenduak pista 
balizatuak inguratuz egiten dituztenen kasuan, horrelakoetan ez baitute estaldurarik 
istripuren bat gertatuz gero. 
      
Snowboarda edo splitboarda praktikatzean istripurik gertatuz gero, istripua eski-
estazio batean nahiz eski-estazio batetik urrun dagoen mendi batean gertatu, 
estaldura soil-soilik snowboard – splitboard aukera kontratatu bada izango dute. 
 
Eski alpetarra edo snowboard – splitboard aukera kontratatuz, estaldura duzu 
jarduera horietan zabiltzanean istripua gertatuz gero; baina inoiz ez lehiaketetan 
parte hartzen ari zarenean gertatuz gero. 
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Snowaren praktika “eski” estalduraren parean dago, edo beharrezkoa da snow 
aukera kontratatzea, edozein kasutan? 
 
Egiaz, snowaren praktikan estaldura izateko, beharrezkoa da eski aukera gehi snow 
aukera kontratatzea. 
Snowboarda nahiz splitboarda praktikatzeko, bai eski-estazioetan eta bai haietatik 
kanpo (mendian) aritzeko, snow aukera kontratatu behar da beti. 
 
 
Badute estaldura elur-erraketekin egindako zeharkaldiek? 
 
Egiaz, elur-erraketekin egiten diren jarduerek badute estaldura. 
 
 
Mendiko lasterketetan, badute estaldura bero-kolpeek edo deshidratazioak? 
 
Bero-kolpeak edo intsolazioak istriputzat hartzen dira, eta, beraz, badute estaldura 
polizan. 
Deshidratazioari dagokionez, istriputzat hartuko da jatorriko arrazoia bero-kolpe bat 
bada; eta, hori zehazteko, medikuaren irizpena hartuko da kontuan. 
 
 
Mendi-lasterketa batean parte hartzen badut, lizentziari lotutako seguruak 
estaldura ematen dit kasu guztietan? 
 
Mendiko federatuen istripu-aseguruaren polizak estaldura ematen du, oinezkoei 
zuzendutako mendi-lasterketen lehiaketetan parte hartzeko, horiek mendi-
federazioek edo horietako kide diren klubek antolatzen dituztenean. 
 
Beste erakunde batzuek, atletismo-klubek, udalek, ekitaldiez arduratzen diren beste 
erakunde batzuek… antolatutako mendi-lasterketetan parte hartzen bada, 
antolatzaileek eskaintzen duten asegurua, proba horretarako berariazkoa dena, 
kontratatu behar duzu. 
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Mendiko edozein jarduera egiterakoan istripuren bat izanez gero, badut 
estaldurarik, aurrez alerta meteorologiko bat eman bada? Zeintzuk dira alerta 
motak eta nork ematen ditu horiek? 
 
Guk baino askoz hobeto erantzungo lieke galdera horiei estamentu ofizial batek, Aemetek, 
esaterako, edota baita Internetek ere, guztia xehetasun handiz azaltzen baitu, dakizuen 
bezala. 
 
Mendizale batek edo mendi-zeharkako eskia egiten duen batek eguraldiaren iragarpenari 
buruzko informazioa eskuratu behar du beti mendira irten aurretik, eta eguraldi 
txarraren alertaren bat eman bada, haize bortitzak, esaterako, koloreka sailkatu behar 
dira alertak: berdea (arrisku txikia), horia (arrisku moderatua), laranja (arrisku handia) 
eta gorria (muturreko arriskua). 
Gauza bera egingo da elur-jauzien alertarekin; elur-jauziei buruzko Europako eskalak 
1etik 5era sailkatzen ditu, berdetik gorri ilunera arteko koloreak erabiliz. 
1 – berdea (txikia), 2 – horia (nahikoa), 3 – laranja (handi samarra), 4 – gorri argia 
(handia) eta 5 – gorri iluna (oso handia). 
 
Denok dakigu Eusko Jaurlaritzak kobratu egiten duela erreskatea, mendian jardueraren 
bat egiten ari denak egun horretarako eman diren alerta meteorologikoei jaramonik ez 
egin eta zuhurtziagabekeria ausartegiarekin jokatzen badu. 
 
Istripu-aseguruaren polizan, gai horri dagokion klausula bat jasota dago, 6. puntuan, 
Ibilaldiak deritzonean; hauxe dio paragrafoak: 
“Polizaren baldintza orokorren arabera, kanpoan gelditzen dira aseguratzaileak delituz, 
zuhurtziagabekeria ausartegiaz edo arduragabekeria larriz jokatzeagatik gertatutako 
istripuak, juridikoki horrela adierazten direnak.” 
 
Eusko Jaurlaritzak “Zuhurtziagabekeria ausartegiari” buruzko artikulu hau aplikatzen 
du, eta Helvetia aseguru-konpainiak ere modu berean aplika dezake, mota horretako 
istripuak estalduratik kanpo utziz. 
 
Dena den, aseguru-polizaren estalduran pentsatzeaz gain, arriskurik ez hartzea da onena, 
norberaren segurtasuna eta bizitza bermatzeko; beraz, mendizale batek arrisku 
meteorologikoen alertarik dagoen jakin behar du beti mendira irten aurretik. 
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Eskalatzen ari zarela soka bat eten delako edo antzeko beste arrazoiren 
batengatik pareta batean harrapatuta gelditzen bazara, istriputzat hartzen da 
hori? 
 
Ez da istriputzat hartzen, eta, beraz, ez du estaldurarik. 
 
 
BTT kasuan, etxetik ibilbideari ekingo zaion irteerako puntura bitarteko bidea 
estalita dago? Eta ibilbidearen barnean errepide batetik iragaten den zati bat 
badago eta hor eroriko bat izanez gero? 
 
BTT praktikari dagokion estaldura bide edo bidezidorretatik doan ibilbideari ekiten 
zaion puntutik hasten da, eta ez dute estaldurarik, beraz, etxetik bidezidor edo 
basabideetatik doan ibilbidea hasten den puntura bitartean gertatzen diren istripuek. 
Ez duzu estaldurarik, ezta ere, asfaltatutako errepideetatik bazoaz. 
 
 
BTT aukera (mendiko bizikleta) kontratatu dut, eta zera jakin nahi dut: badut 
estaldurarik, herrigune edo hirigune batetik edo asfaltatutako errepide batetik 
banoa? 
 
           
Istripu-aseguruaren polizak BTT jarduera (mendiko bizikleta) estaltzen du istripua 
gertatzen bada, baldin eta bidezidorretatik edo basabideetatik bazoaz. 
Istripuak ez du estaldurarik, istripua hiriguneetatik edo asfaltatutako errepideetatik 
zoazela gertatu bada. 
 
 
Jarduera bat kontratatuta badut, kontratatuta dudan esparru geografikoan 
soilik daukat estaldura? 
 
Hala da, istripu-aseguruaren oinarrian estalitako jarduerak eta hautazko izaeraz 
kontratatutakoak zehazki zuk hautazko izaeraz kontratatutako estaldura 
geografikoari dagozkio: Pirinioak, Mundu osoa… 
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BTT aukera (mendiko bizikleta) kontratatuta daukat, eta jakin nahi dut ea 
orientazioko mendi-lasterketetan parte har dezakedan. 
 
Istripu-aseguruaren polizako estaldurak mendi-lasterketak edo orientazioko 
lasterketak estaltzen ditu, baldin eta oinezkoen lasterketak badira, eta inoiz ez 
mendiko bizikleta erabiltzen bada. 
 
Dena den, BTTn zabiltzala istripu bat izaten baduzu, estaldura duzu, mendi-
federazioek antolatutako martxa batean parte hartzen ari bazara, eta hona hitzez hitz 
dakargun klausula honetara mugatuko da: 
 
“BTTko jarduerari dagokion aukeraren barnean sartzen da mendi-federazioek 
antolatutako martxetan parte hartzeko aukera; horrelako batean asegurudun batek 
istripua izaten badu, ezbeharraren estaldurarako, beharrezkoa izango da martxaren 
antolatzailearen deklarazioa, non istripua izan duena parte-hartzaileen artean izena 
emanda zegoela jasotzen den, bai eta martxa horren barnean gertatu dela istripua 
ere.” 
 
 
6.    Egin dezaket mendi-zeharkako eskia eski-estazio batean, pistetatik kanpo 
ibiliz? Edo egin dezaket iraupen-eskia gune balizatuetan? 
 
Garraiobide mekanikoekiko eski-estazio bateko pistetatik kanpo egiten denean, 
horiek erabili edo ez, estaldura soilik eski aukera kontratatuta baduzu izango duzu, 
kontuan hartuta estazioek ingurune osoa hartzen dutela barnean, eta ez soilik balizaz 
zehaztutako pistak. 
 
Iraupen-eskiari dagokionez, balizatutako inguruetan egiten baduzu jarduera, baduzu 
estaldura, iraupen-eskian zabiltzan toki hori garraiobide mekanikoekiko eski-estazio 
baten barnekoa ez denean, betiere. Hala denean, eskiko aukera kontratatuta izan 
behar duzu, istripuren bat gertatuz gero estaldura izan nahi baduzu. 
 
Gerta daiteke mendi-zeharkako eskia egiten ari den eskiatzaile batek istripua izatea 
eski-estazio bat gurutzatzen ari denean bere ibilbidean; estaldura izango du, baldin 
eta erakusten badu istripua ez duela izan pista bat jaistean edo pistetatik kanpo, eta 
ibilbide logikoa mendiko eskiko zeharkaldi hori egiteko berak zehaztutakoa zela. 
Hala gertatzen denean, Helvetia konpainiak informazio zabalagoa eta zehatzagoa 
eskatzen digu: nola gertatu den istripua, non gertatu den zehazki, eskiekin egiteko 
ibilbidea zein zen... Horrez gain, informazioa eskatzen da estazioko mediku-
kontsultan. 
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Mendi-zeharkako eskian egiten dutenei, noizean behin eski alpetarrean edo pista 
balizatuak inguratuz estazioetan entrenatzen dutenei, gomendio hauxe eman nahi 
diegu: beren lasaitasunerako, hobe dute eskiko aukera ere kontratatzea. 
 
Snowboarda nahiz splitboarda praktikatzeko, bai eski-estazioetan eta bai haietatik 
urrun mendietan aritzeko, snow aukera kontratatu behar da beti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 14 

 
 
 
Erantzukizun zibilari buruzko kontsultak: 
 
 
 
Zertan datza erantzukizun zibileko asegurua? 
 
Erantzukizun zibileko aseguru-polizak, legeetan eta aseguru-kontratuan ezarritako 
mugen barnean, bermea ematen dio asegurudunari haren kargurako 
erantzukizunaren estalduran, asegurudun bakoitzak kontratatutako oinarrizko 
jarduerak nahiz aukerakoak praktikatzean hirugarren bati eragin diezazkiokeen kalte 
eta galeren ordaina emateko duen betebeharrari dagokionez. 
 
 
Nori ematen dio estaldura? 
 
Erantzukizun zibileko aseguruak asegurudunaren polizan jasotzen diren figura 
juridikoei ematen die estaldura. 
 
Federatuen erantzukizun zibileko aseguru-polizaren kasuan, mendi-federazioan 
federatu gisa dauden pertsona guztiek dute estaldura. 
 
 
Zer baldintza bete behar dira estaldura hori izateko? 
 
Federazio-lizentzia izatea. 
 
 
Zer dira borondate oneko gidariak? 
 
Klubek antolatutako irteera ofizialetan taldeei lagun egiteko eta talde horiek 
gidatzeko zeregina duten mendiko klub bateko pertsonak dira borondate oneko 
gidariak; beren borondatez betetzen dute zeregin hori, irabazi asmorik gabe. 
Borondate oneko gidariek federatuta eta federazioak kontratatutako istripu-
aseguruan sartuta egon behar dute, erantzukizun zibileko estaldura izan nahi badute 
federazio honetako kide diren klubek kontratatuta duten polizan. 
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Federatu batek bere klubetik kanpo irteera bat antolatzen badu eta berarekin 
jende gehiago badarama, ematen dio estaldura federazioaren erantzukizun 
zibileko aseguruak?  
 
 
Pentsatzen dugu federatuen erantzukizun zibileko aseguruaz ari zarela. 
Ez duzu estaldurarik aseguru horretan, zeure konturako gidari edo antolatzaile gisa 
ari zarelako, eta ez da kasu hori jasotzen aseguruan. 
Mintzagai dugun aseguru honek federatu gisa soilik polizan ageri diren oinarrizko 
jarduerak praktikatzerakoan edota kontratatu dituzun hautazko jarduerak 
praktikatzerakoan ematen dizu estaldura. 
 
 
Klub batek jarduerak federatuentzat eta federatu gabekoentzat antolatzen 
dituenean, federazioaren erantzukizun zibilak ematen die estaldura federatu 
gabekoei, antolatzailea klub hori delako? 
 
Federazioko kide diren kluben erantzukizun zibileko aseguru-polizaz ari zarela 
pentsatzen dugu. 
 
Ofizialki antolatzen dituen jardueren praktikatik eratorritako kalte eta galeren 
ondorioz klubari eska dakiokeen erantzukizun zibila bermatzen du aseguru horrek, 
aseguru-kontratuan xedatutakoaren arabera, betiere. 
 
Jarduera horietan parte hartzen dutenak federatuak diren edo ez, horrek ez du 
zerikusirik erantzukizun zibilari dagokionez; klubak estaldura du, dena den. 
 
 
Mendiko klub bateko zuzendaritza-batzordeko kide bat naiz, eta jakin nahiko 
nuke ea erantzukizun zibileko estaldurarik baduten talde bat zuzentzen ari 
diren gidariek, klub horren urteko jardueren -egutegiko irteera ofizialetan. 
 
Egiaz, borondateko oneko gidari deritzenak klubaren zerbitzura jarduten duten 
pertsonak dira, eta erantzukizun zibileko estaldura dute mendi-federazioak klub 
guztiei, horien zuzendaritza-batzordeei eta klubaren zerbitzura ari diren langileei 
kontratatutako polizan, barnean hartuta klubak antolatutako irteera ofizialetan 
taldeak zuzentzen dituzten gidariak ere. 
 
Klubaren urteko egutegiko irteera edo txangoetarako izendatutako gidarien berri izan 
behar dugu horiek egin aurretik, eta, beraz, igor iezaguzue, mesedez, jardueren urteko 
egutegia, bai eta horrelako irteeretan taldeekin joan ohi diren gidarien zerrenda ere. 
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Mendiko klub bateko zuzendaritza-batzordeko kide bat naiz, eta zera jakin nahi 
dut: zer gertatzen da bazkide bat federatzen badugu, eta, hutsegite batengatik, 
federatuaren alta igorri ez badugu, edo ez badiogu adierazi gune geografiko bat 
edo jarduera bat kontratatzeko zuen aukera, eta bazkide horrek istripu bat 
izaten badu, ustez aseguratuta zeukan mendiko jarduera bat egitean? 
 
Horrelako egoerak saihestu egin behar dituzue, horrelakoren bat gertatuz gero ez 
baitago kluba babestuko duen erantzukizun zibileko estaldurarik; beraz, klub horren 
kargura izango dira istripua izan duen bazkidea berroneratzeak eragingo dituen gastu 
guztiak. 
 
Estalduratik kanpo gelditzen den kasu hori kluben erantzukizun zibileko aseguru-
polizan islatzen da, mendiko federazioak kontratatutakoan, 6. puntuan (Oro har 
kanpoan gelditzen direnak): 
Estalduratik kanpo daude “federazio-lizentziak izapidetzerakoan egindako hutsegite-
administratiboetatik eratorritako erreklamazioak.” 
 
Klubei beti eman ohi diegu federazio-lizentziak dirutan ez kobratzeko gomendioa, 
baku bideetatik baizik; horrela, federazio-lizentziari dagokion diru-sarreraren banku-
ordainagiria izango du federatuak, eta klubari egindako diru-sarreraren zenbatekoa 
ere agertuko da hor. 
 
 
 
 


