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Lehentasunezko partaidetzak, mendeko zorra edo-
ta obligazio bihurgarriak (besteak beste) ditugu, 
hain zuzen, ADICAE elkarteak “produktu toxiko-
tzat” jotzen dituenak. Produktu horiek, legezkoak 
badira ere, ez daude banku-erabiltzaile gehienei 
zuzenduta, inbertsio-profil profesional bati baizik, 
hots, finantza-merkatuetan esperientzia eta eza-
gutza handiak izanik, produktuari datxezkion arris-
kuak ezagutzen dituen, eta batez ere arrisku horiek 
bere gain hartzeko prest dagoen profil profesional 
bati, hain zuzen. Toxiko deritzegu, inbertsio-profil 
kontserbadorea eta txikizkakoa edukita “ARRISKU” 
hitza entzun ere egin nahi ez zuten erabiltzaileen 
artean merkaturatu direlako.

Pertsona horiek berehalako likidezia nahi zuten, 
beren aurrezkiak eskuratzeko aukera izatea 
aurrezki horiek behar zituztenean, eta batik bat, 
muga-egunean kapital osoa berreskuratuko 
zutelako bermea izatea. Eta halako batean, 
arrisku-produktua dela jakin dute, kapital-galera 
handiak izan dituzte eta aurrezkiak blokeatuta 
dituzte betiko.

Lehentasunezko partaidetzak ez dira ondo 
merkaturatu. Bankuek huts egin dute kontratu 
aurreko informazioa ematean. Konplexuak eta 
arrisku handikoak izanik, epe finkorako produktu 
gisa saldu dira. Bankuek eta kutxek esanbidez eta 
behar bezala ohartarazi behar zieten erabiltzaileei 
horrelako produktuek zekartzaten arriskuez. 

Jasota utzi behar da bezeroak ez zirela erakarri in-
teres handi batengatik (batez bestekoa % 4 edo % 
4,5 da, eta are gehiago, % 1,5eko interesa zuten 
kontratuak ere ikusi ditugu). Inork ez ditu bere au-
rrezkiak finantza-erakunde batean betiko uzten 
% 4ko interes batengatik, inork ez. Kasu horretan, 
merkaturatze engainagarria gertatu da, eta baita 
konfiantza-abusua ere. Bezeroen sinadura onar-
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lehentasunezko partaidetzat “produktu toxikoak” (ADICAE)

pen biziatuagatik dago kontratuan. Bizitza osoko 
bezeroak ziren erakundeko bankariarengan kon-
fiantza izateagatik.

Informazio-falta hori eta seguruagoak ziren produktu 
gisa kamuflatze hori nabarmenagoa da adineko jen-
de asko (80-90 urtekoa) hartu duelako eraginpean. 

Hala eta guztiz ere, dena ez dago galduta, inola ere 
ez, eraginpeko pertsonek ez dute adorea galdu be-
har, ezta kontratua sinatu dutelako zer erreklamatu ez 
dutela pentsatu ere. Kontratu horien deuseztasuna 
eskatzen dugu, merkaturatze engainagarriagatik. 

Lehenik eta behin, judizioz kanpoko erreklama-
ziorako bideak ditugu. Baliatu egin behar dira. 
Erreklamazio bat idatzi behar da horretarako, eta 
edonork egin dezake hori, gure kasua adieraziz 

(hots, arrisku-produktu bat merkaturatu digutela eta 
epe finkoko produktu bat sinatzen ari ginela uste 
genuela) eta gure eskaria aurkeztuz (hau da, bere 
garaian inbertitu genuen kapitalaren % 100 berres-
kuratzea). Erreklamazio horiek erakunde guztiek 
derrigorrean eduki behar dituzten Bezeroari Arreta 
Emateko Zerbitzuetara igorri behar ditugu. 

Erakundearen erantzuna jaso ondoren, Balore 
Merkatuaren Batzorde Nazionalera jo behar 
dugu. Judizioz kanpoko bidea agortu ondoren, 
eraginik izan ez badu (oso korapilatsua da hori), 
Justiziara jotzeko aukera ere badugu. ADICAE 
elkarteak demanda kolektiboak egingo ditu 
finantza-erakunde gehienen aurka, kontratu horien 
deuseztasuna eskatuz, eraginpeko ehunka mila 
familiak bizitza osoko lanetik datozen aurrezkiak 
baliatu ahal izateko.

Bestalde, lezio positiboa ere atera behar dugu 
esperientzia horretatik, eta betiko bulegoan 
adeitasunez arreta eman digun bankariaz ez 
fidatzen ikasi behar dugu, gure diruarekin negozioa 
egiten saiatzen baita. Sekula ez sinatu itsuka, 
oso garrantzitsua da kontratuak sukurtsaletik 
“ateratzea” (bezeroaren eskubidea eta finantza-
erakundearen betebeharra), eta behar izanez 
gero, hirugarren independenteekin, esaterako, 
Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuarekin 
edo kontsumitzaileen informaziorako udal-
bulegoekin, ahaide ekonomialari edo abokaturen 
batekin edota kontsumitzaile-elkarteekin (adibidez, 
ADICAE erakundearekin) kontsultatzea.

Sara Muñoz
Euskadiko ADICAEren Koordinatzailea
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BEZaren igoera

Preserbatiboak



“Nagusiak eta energi horniketa zerbitzuak” azterketa
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Energia-sektorea liberalizatu zenez 
geroztik, energia-hornidura kontrata-
tzerakoan ez da erraza alderatzea eta 
eskaintzarik hoberena zein den eraba-
kitzea. Konpainiek aukera asko ema-
ten dituzte, eta horregatik, energia-
sektorearen zerbitzuen mundua, berez  
batere erraza ez dena, are gehiago 
konplikatzen da.

Kontsumobidek, 2012ko lehen seihile-
koan, zundaketa bat egin zuen EAE-
ko hiru Lurralde Historikoetan kokatu-
riko adineko pertsonen 11 zentrotan. 
Inkesta 65 urtetik gorako 250 adineko 
pertsonari egin zaie, kontsumorako 
prestakuntza-programan. 

“Nagusiak eta energi 
horniketa zerbitzuak”

azterketa
Adineko bi pertsona 

bakoitzeko batek aitortzen du 
energia-hornidurako enpresak 

ematen dion informazioa 
ulertzeko zaitasunak dituela 

Azterlan horren ondorio nagusiak honako hauek izan dira:

n   Adineko bi pertsona bakoitzeko batek 
aitortzen du energia-hornidurako enpresak 
ematen dion informazioa ulertzeko zaita-
sunak dituela. 

n   Inkestatutako pertsonen % 61ek aitortzen 
du sekula ez duela arretaz irakurri izen-
petutako hornidura-kontratua. 

n   Inkestatutako pertsonen ia erdiek ez dakite 
konpainiak beren adineko pertsonei behe-
rapenik egiten ote dien. 

n   Parte-hartzaileen % 78k faktura irakurtzeko 
ohitura du, baina horien % 52k aitortzen 
du ez zaiola batere erraza egiten faktura 
ulertzea. 

n   Gas-galdara berrikusteko derrigorrezko 
epeari dagokionez, % 39k bakarrik du 

ezarritako 2 urteko legezko epearen  
berri. 

n   % 31k bakarrik daki gas-instalazioaren 
berrikuspena 4 urtean behin egin behar 
dela. 

n   Aurkezturiko erreklamazioei gagozkie-
la, ehunekorik handiena okerreko faktu-
razioari dagokio. Gainerako erreklama-
zioak, maiztasun handienaren arabera  
ordenatuak, hornidura-eteteei, informa-
zio txarrari eta eskainitakoa ez betetzeari 
buruzkoak dira.

n   Hori guztia gorabehera, inkestatutako 
pertsonen % 76k adierazi du pozik dagoela 
energia-hornidura ematen dien enpresak 
bezeroari arreta emateko eskainitako 
zerbitzuarekin.

GALDARA
BERRIKUSKETA

ORDAINAGIRIAK
ERREKLAMAZIOAK

KONTRATU
A
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2012ko kontsumorako prestakuntza adinekoen zentroetan programari buruzko datu batzuk

KONTSUMORAKO PRESTAKUNTZA ADINEKOEN ZENTROETAN programa, 
kontsumoaren alorreko prestakuntza-programa bat da, eta astero garatzen da 
hori eskatzen duten EAEko nagusien zentroetan. 2012ko edizioari buruzko datuak 
ondorengo grafiko hauetan irudikatuta daude.

zentro parte-hartzaileak

parte-hartzaile kopurua

jatorria

eskatutako edukiak
bisitatutako zerbitzu  
eta ekoizpen zentroak

egindako jarduerak
Guztira, Bizkaiko, Arabako eta 
Gipuzkoako Nagusien 31 Zentrok 
parte hartu dute 2012.urtean.

Segurtasunaren eta osasunaren eremuarekin lotutako gaiak eskatzen  
dituzte gehienbat, dendaz kanpoko salmenten gaiaz  
jarraituta.

62 hitzaldi, beste hainbeste 
prestakuntza-gela eta 24 bisita 
egin dira.

3.410 pertsonek parte hartu dute 
programako jardueretan, grafiko 
honetan ikusten den bezala:

n Amigos de los mayores (BILBAO) 
n Asoc. Jubilados y Pensionistas Orobione (LAZKAO) 
n San Joxepe (BERGARA) 
n Goiz-Eguzki (HERNANI) 

n Helduen Elkartea (GAUTEGIZ-ARTEAGA) 
n Jubilatuen Elkartea (IZURTZA) 

n Alaiak (ARAMAIO) 
n Abaroa (ARRASATE) 
n Bego Oña (BILBAO) 

n Jubilatuen Elkartea (ORDIZIA) 
n Club de Jubilados (ORTUELLA) 

n Sta. Mª de Los Angeles (VITORIA-GASTEIZ) 
n Laguntasuna (RENTERIA) 
n BBK Mamariga (SANTURTZI) 
n Goialde (MENDEXA) 

n Nagusien Etxea (BERANGO) 
n Denda Berri (URNIETA) 

n Santakurtz (MUXIKA)
n San Jorge (SANTURTZI) 
n Biyak Bat (LASARTE-ORIA) 
n Pensionistas de Zabala (BILBAO) 

n Gure Txoko (ZUMARRAGA) 
n Jubilatuen Elkartea (ANDOAIN) 
n Santa Engracia (LEGUTIO) 
n Landatxope (ANTZUOLA) 
n BBK (PORTUGALETE) 

n BBK (ASTRABUDUA) 
n BBK Arangoiti (BILBAO) 

n BBK Ibarrekolanda (BILBAO) 
n Txermin Biltoki (VILLABONA) 

n La Misericordia (BILBAO)

Bisitak

70

Hitzaldiak Prestakuntza 
ikastaroak

62 62

24
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Emakumeak

Emakumeak

La Fortaleza

Panadería Bizkarra Mondragón 
Corporación Mercabilbao

EITB

GIEZBERRI
(Miel Euskolabel)

Orbea

Firestone

NestléCementos Rezola
Aula Medioambiental
(Getxo)

F. Cristina Enea
(Aula de Consumo Sostenible)

Elikagaien segurtasuna

Merkataritza-establezimendutik
kanpoko salmentak
Garantiak 
Banku zerbitzuak
Medikazioa
Telefono bidezko zerbitzuak

Elikagaien etiketak
Adinduen segurtasuna

Aseguruak

Kontsumo iraunkorra

Produktuen salmenta 
eta publizitatea

Erosketa arduratsua
Uraren kontsumoa eta aurreztea
Elikadura eta nutrizioa

Elektrizitatea eta gasa
Bidaiariaren eskubideak

Kontsumitzaileen eskubideak
Derechos y deberes de las 
personas consumidoras y usuarias



kontsumorako prestakuntza adinekoen zentroetan irudietan

kontsumorako prestakuntza 
adinekoen zentroetan  
irudietan

n Amigos de los mayores (BILBAO) 
n Asoc. Jubilados y Pensionistas Orobione (LAZKAO) 
n San Joxepe (BERGARA) 
n Goiz-Eguzki (HERNANI) 

n Helduen Elkartea (GAUTEGIZ-ARTEAGA) 
n Jubilatuen Elkartea (IZURTZA) 

n Alaiak (ARAMAIO) 
n Abaroa (ARRASATE) 
n Bego Oña (BILBAO) 

n Jubilatuen Elkartea (ORDIZIA) 
n Club de Jubilados (ORTUELLA) 

n Sta. Mª de Los Angeles (VITORIA-GASTEIZ) 
n Laguntasuna (RENTERIA) 
n BBK Mamariga (SANTURTZI) 
n Goialde (MENDEXA) 

n Nagusien Etxea (BERANGO) 
n Denda Berri (URNIETA) 

n Santakurtz (MUXIKA)
n San Jorge (SANTURTZI) 
n Biyak Bat (LASARTE-ORIA) 
n Pensionistas de Zabala (BILBAO) 

n Gure Txoko (ZUMARRAGA) 
n Jubilatuen Elkartea (ANDOAIN) 
n Santa Engracia (LEGUTIO) 
n Landatxope (ANTZUOLA) 
n BBK (PORTUGALETE) 

n BBK (ASTRABUDUA) 
n BBK Arangoiti (BILBAO) 

n BBK Ibarrekolanda (BILBAO) 
n Txermin Biltoki (VILLABONA) 

n La Misericordia (BILBAO)

Laguntasuna (RENTERIA) 

Charla medicación y automedicación
Denda berri elkartea (URNIETA)  
MCC (FAGOR)

Landatxope (ANTZUOLA) 

Giezberri

Pensionistas de Zabala (BILBAO) 
Taller alimentación y nutrición

BBK Mamariga (SANTURTZI) 

Firestone

Jubilados Ortuella  Bizkarra
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on-line

kontsumorako
prestakunta zentroak 

Kontsumitzaileok erreklamatzeko aukera berria dugu, 
horrela ez dugu zertan fisikoki joan behar eskumena duten 
bulegoetaraino.

Bide hau erabili ahal izateko, gure datuen  segurtasun 
ahaztu gabe, onartuta dauden sinadura elektronikoko 
edozein ziurtagiri (NAN elektronikoa, Izenpe txartela, etab.) 
erabili ahal izango dugu.

Kontsumoko prestakuntza-jarduerak eskatu 
ahal izango dira. 
Informazio gehiago:
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601,
• Bilbao 944 032 220
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

900 600 500

Kontsumobidek martxan jarri du 

erreklamatzeko aukera

eskerrak
n  Gure jardueretan parte hartu duten 

Nagusien Zentroei.

n  Zekitenaren berri eman diguten 
laguntzaileei.

n  Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen 
eta zerbitzu zentroei.

doako telefonoa
kontsumitzaileei eta erabiltzaileei 
arreta emateko

Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen arreta-
rako 900 600 500 telefonoa Kontsumobidek 
guztiz dohainik eskaintzen duen zerbitzu bat da.

Telefono honek eskaintzen duen zerbitzuak bi zati ditu:
1.    Kontsumitzailearen deia jaso eta arazoa ebaluatzen da. Erantzun erraza badu, 

lehenbailehen erantzuten zaio.
2.  Arazoa konplexuagoa bada, edo beste izapide-lanik eskatzen badu, 

kontsumitzaileari eta erabiltzaileei kasu egiteko zerbitzuetako batera bidaliko da 
deia.


