
DERRIGORREZKO ASEGURUA 

Derrigorrezko aseguruaren estaldurak Nazional-nazioarteko trakzio burua 
 

1.202,60 € 

• Derrigorrezko erantzukizun zibila. 1.239,40 € + Garabi/iraulkia  
 
Kamioi zurrun nazionala  • 50.000.000 €ko borondatezko erantzukizun zibila. 

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

 

Kamioi zurrun nazionala + garabi/iraulkia 
 

955,55 € 
1.088,90 € 
1.285,05 € 
1.356,80 € 

• Bertako nahiz nazioarteko babes juridikoa 
(polizaren eremuaren arabera). 

• Beira haustura %100ean. 

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

 

Nazioarteko kamioi zurruna 
 

1.065,20 € 
1.176,70 € 
1.386,65 € 
1.438,30 € 

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

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

 

Nazioarteko kamioi zurruna + garabi/iraulkia 
 

955,55 € 
1.088,90 € 
1.408,80 € 
1507,65 € 

• Gidariak jasandako istripuak (eguneko 24 ordutan): 
50.000 euro heriotza edo baliaezintasun iraunkor 
partziala, osoa eta absolutoaren kasuetan eta 
laguntza medikoa. Gidarien gehigarria: 46 € urteko 
(zirkulaziokoarekin batera doan aparteko poliza). 
Ezinbestekoa da gidari berriak izanez gero, ahalik 
eta azkarren adieraztea Hiru Aseguruaki. 

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

 

Nazional/nazioarteko erdiatoia 

1.065,20 € 
1.176,70 € 
1.487,50 € 
1.631,55 € 

 

400,90 € 

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

+ Garabi/iraulkia  
 
Nazional/nazioarteko atoia 

421,20 € 

• 25 urte baino gutxiagokoak: barne. 

3,5tik 10 tntara 
> 10 tn 
 
Nazional/nazioarteko atoia + garabi/iraulkia 

247,50 € 
300,10 € 

• Portuetara sarrera: barne. 

• Erantzukizun zibila garabi eta iraulkidun ibilgailuak 
geldirik daudenean: 150 €ko frankiziaren truke 
(zirkulaziokoarekin batera doan aparteko polizan, 
interpretazioa juridikoak ebazteko). 

3,5tik 10 tntara 
> 10 tn 
Furgonetak  

253,45 € 
310,75 € 
813,00 € 

 


