
Nazional-nazioarteko trakzio burua

+ Garabi/iraulkia

1.179,00 € 

1.215,10 €

Kamioi zurrun nazionala 

1. tartea (3,5 - 9 tn)
2. tartea (> 9 - 19 tn)
3. tartea (> 19 - 34 tn)
4. tartea (> 34 tn)

   936,80 € 
1.067,55 €
1.259,85 € 
1.330,20 €

Kamioi zurrun nazionala + garabi/iraulkia

1. tartea (3,5 - 9 tn)
2. tartea (> 9 - 19 tn)
3. tartea (> 19 - 34 tn)
4. tartea (> 34 tn)

1.044,30 € 
1.153,60 €
1.359,45 € 
1.410,10 €

Nazioarteko kamioi zurruna 

1. tartea (3,5 - 9 tn)
2. tartea (> 9 - 19 tn)
3. tartea (> 19 - 34 tn)
4. tartea (> 34 tn)

936,80 €
1.067,55 €
1.381,15 € 
1.478,05 €

Nazioarteko kamioi zurruna + garabi/iraulkia

1. tartea (3,5 - 9 tn)
2. tartea (> 9 - 19 tn)
3. tartea (> 19 - 34 tn)
4. tartea (> 34 tn)

1.044,30 € 
1.153,60 €
1.458,30 € 
1.599,55 €

Nazional/nazioarteko erdiatoia

+ Garabi/iraulkia

393,00 € 

412,90 €

Nazional/nazioarteko atoia

3,5tik 10 tntara 
> 10 tn

242,65 € 
294,20 €

Nazional/nazioarteko atoia + garabi/iraulkia

3,5tik 10 tntara 
> 10 tn

248,45 € 
304,65 €

Furgonetak 797,00 €

Los Llanos industrialdea A kalea, 
13. Pabilloia
01230 Langraiz
T: 945 361 627 | F: 945 361 643
aseguruak@hiru.org

www.hiru.org/aseguruak

Derrigorrezko aseguruaren estaldurak

• Derrigorrezko erantzukizun zibila.

• 50.000.000 €ko borondatezko erantzukizun zibila.

• Bertako nahiz nazioarteko babes juridikoa (polizaren ere-
muaren arabera).

• Beira haustura %100ean.

• 6000 euroko bidaia sorospena (3000 € laguntza; 3000 € 
atoian eramatea). Furgoneten kasuan, sorospen mugaga-
bea (den eremua izanda ere)..

• GIdariak jasandako istripuak (eguneko 24 ordutan): 
50.000 euro heriotza edo baliaezintasun iraunkorren 
kasuetan eta laguntza medikoa. Gidarien gehigarria: 
46€ urteko (zirkulaziokoarekin batera doan aparteko poli-
za). Ezinbestekoa da gidari berriak izanez gero, ahalik eta 
azkarren adieraztea Hiru Aseguruaki.

• Istripu zinegetikoak: ibilgailu guztietan (atoi eta erdiatoien 
kasuan izan ezik).

• 25 urte baino gutxiagokoak: barne.

• Portuetara sarrera: barne.

• Erantzukizun zibila garabi eta iraulkidun ibilgailuak gel-
dirik daudenean: 150 €ko frankiziaren truke (zirkula-
ziokoarekin batera doan aparteko polizan, interpretazioa 
juridikoak ebazteko).

DERRIGORREZKO ASEGURUA




