_____________________ jaun/andreak, nortasun agiriaren zenbakia
____________ duenak, eta bizitokia
___________________________________________________
________________________________________________________ -an,
honakoa

DIOT:

______________________

aseguru-etxearekin

_______________________

aseguru-kontratua egikaritzeko interesa dut eta aseguru-kontratua osatzen duten
dokumentu guztiak (baldintza orokorrak, baldintza bereziak eta egon daitezkeen
eranskinak) euskaraz egotea nahi dut.

2002/83/CE Arteztarauaren 3. eranskinaren eta 50/1980 Legearen 8. artikuluaren
arabera, balizko aseguru-hartzaileari dagokio aseguru-kontratuaren hizkuntza
aukeratzea. Halaber, aseguru-etxeari egin dudan hizkuntza-hautapena errespetatu
eta betearaztea dagokio.

Azaldutakoarengatik,

ESKATZEN DUT:

Euskaraz egon daitezela aseguru-kontratua osatuko duten dokumentu guztiak.

_____________n, 20____ko ________ren _____an

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________ ASEGURU-ETXEARI

Adiskide hori:
Gutun honen bidez gonbidatu nahi zaitugu Euskararen Gizarte
Erakundeen Kontseiluak, Hizkuntz Eskubideen Behatokiak eta Ziurtagiriaren
Elkarteak abiatu duten Euskaraz seguruago kanpainan parte hartzera.

Gernika-Lumon bertako euskalgintzako erakundeok eta Udalak
bultzatzen dugu kanpaina/ekintza eta, horren bidez, norbanakoak, herriko
enpresak, saltokiak eta bestelako entitateak gonbidatu nahi zaituztegu
zuen aseguruak euskaratzera. Posible egin nahi dugu euskaraz
bizitzea.

o

Batetik, zure aseguru-etxeari
eskaria egitea.

asegurua

euskaratzeko

o

Eta bestetik, euskarazko zerbitzua eskaintzeko aseguruetxe nagusiei luzatuko zaien eskari zabalean parte hartzea.
Horretarako, eta parte hartu nahi izanez gero,
www.kontseilua.org web orrian sartu.

Jakin ezazue kanpaina/ekintza honetan herriko enpresak, saltegiak
eta era guztietako entitateak ere gonbidatuko ditugula beren aseguruetxeei eskari bera egitera.
Azalpen gehiago behar izanez gero, jar zaitez harremanetan
ondoko telefonoetara deituz: 946257090 / 946270205/ 944480000
Bitartean, jaso ezazu gure agurrik beroena.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gernika-Lumon, 2009ko maiatzaren 12an

Eman beharreko pausoak:
1. Bete orri honen atzeko aldean duzun eskabidea eta moztu orria
adierazitako lekutik
2. Atera kopia aseguru polizari
3. Sartu gutunazal batean eta idatzi aseguru etxearen helbidea
4. Bi modu:
a) Eraman zure aseguru-etxera
b) Sartu Udalak kanpaina honetarako jarritako buzoi batean,
eta geuk helaraziko dugu zure eskaera

Buzoiak:

•

Omago txiki
(S.Kristobal pl)

•

Kultur Etxea

•

Udaletxea

•

Kiroldegia

•

Musika eskola

•

Herriko ikastetxe

•

Auzune taberna

guztiak

•

Arrano taberna

•

Rugby taberna

•

Aterpe taberna

•

Artale

•

Pedro Bilbao (Ocho
de enero)

•

Totoricagüena
supermerkatua

Epea: maiatzaren 16tik ekainaren 16ra (biak barne)

