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1. Helburua 

Banku-eragiketei dagokienez kontsumitzaile arduratsu gisa jarduteko jakintzak eta 

estrategiak eskuratzea. 

Erabaki-hartze arduratsu eta autonomiadunerako prozesua ezagutzea, banku-

eragiketak aukeratzeko. 

Jarrera kritikoa izatea kontsumitzaile gisa dituen norberaren portaeren aurrean, 

eta kontsumo zuhur eta arduratsurako jarrera positiboak bultzatzea. 

Finantza-erakundeen aurrean jarrera kritikoa izatea, norberaren interesak eta 

beharrizanak lortzeko estrategiak ezagutuz.  

Kontsumitzaile direnez gero dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzea, baita 

estrategiak eta eskubide horiek gauzatzeko bitartekoak ere, hori egiteak duen 

garrantziaz jabetuz. 

Banku-eragiketa, finantza-zerbitzu eta erakunde-mota jakin batzuk ezagutzea. 

 

 

2. Edukiak  

• Banku-erakundeen motak: 

o Europako Banku Zentrala 

o Banco de España 

o Bankuak 

o Aurrezki Kutxak 

o Finantza-erakundeak 

o Kreditu-kooperatibak 

• Banku-eragiketak 

o Eragiketa pasiboak: baliabideak erakartzeko: 

- Aurrezki-libretak 

- Kontu korronteak 

- Inbertsio-fondoak 

- Etxebizitzarako Aurrezki Kontua 

o  Eragiketa aktiboak: baliabideak inbertitzeko 

- Maileguak eta kredituak 
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- Hipoteka-mailegua 

- Kontsumorako mailegua 

- Mailegu pertsonala 

- Ikasketa-mailegua 

- Transferentziak - intsuldaketak 

- Banku-helbideratzea 

- Kredituko kontu korrontea 

- Kreditu-txartela 

- Zordunketa-txartela 

- Ordaintzeko modu berriak: pay pal, contactless, Bizum. 

• 3.Banku arloko kontzeptu edo terminoak 

o Komisioak  

o Interesak 

o Amortizazioak 

o Akzioak 

• Banku-zerbitzuak: Kutxazain automatikoa. 

• Erabaki-hartze arduratsu eta autonomiadunerako prozesua.  

• Kontsumitzaileen eskubideak eta betebeharrak finantza-zerbitzuei 

dagokienez. 

• Kontsumitzaileen eskubideen defentsa. 

 



 

 

4 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

Aukera ezazu, orriaren behealdean agertzen diren hitzen artean zein den zuzena (bat 

baino gehiago egon daitezke) esaldi horietako bakoitza osatzeko.  

 

- VISA txartela zordunketako eta ____________ txartela izan daiteke 

 

- Daukaguna baino diru gehiagoko gastu bat egin nahi dugunean, banku-

erakundeari ____________ bat eskatzen diogu. 

 

- Erabiltzaileek dirua sartzen duten lekuari ________________ edo 

_______________ deritzo. 

 

- Gure kontu korrontetik dirua ateratzeko modurik erosoena 

__________________________ erabiltzea da. 

 

- Gure aurrezki-kontuan dirua sartzeko edo bertatik ateratzeko mugimenduak 

idazten diren koadernotxoari ____________________ deritzo. 

 

- Etxebizitza bat erosteko maileguaren izena  ___________________ da. 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: BANKU ERAKUNDEAK 

Jarduera  digitala hau finantza-erakunde mota ezberdinak dagozkien ezaugarriekin 

lotzean datza. 

 

ARIKETA 2: DOMINOA 

Aurreko jarduerako taldeek dominoa osatu beharko dute, termino bakoitza bere 

definizioarekin elkartuz. 

 

ARIKETA 3:KARTARIK ALTUENA 

Karta-joko baten bitartez, planteatzen diren probei irtenbidea eman behar zaie. 

Zenbaki bakoitza proba mota bati dagokio. 

 “ERROREAK” 

Planteatzen zaien probaren erroreak edo okerrak bilatu behar ditu taldeak. 

“URKATUA” 

Ematen diren pistekin, eta hitzak zenbat letra dituen jakinik, aipatzen ari den 

terminoa identifikatzen saiatu behar da. 

“KONTZEPTUA-DEFINIZIOA” 

Bi piezako puzzle baten bitartez, termino bakoitza bere definizioarekin elkartu 

behar da. 

“TABU JOKOA” 

Soilik esaldiekin, eta fitxan agertzen diren hitzak erabili gabe, pertsona batek 

saiatu behar du taldeak bera azaltzen ari den hitza asma dezan. 

“LINCE JOKOA” 

Jokoaren fitxa guztien artean, taldeak azkarrena izan behar du proban eskatzen 

diren fitxak taulan beren marrazki berdinaren gainean jartzen. 

“PICTIONARY” 

Arbelean marraztuz, taldeak zein termino den asmatu behar du. 

“BIZKORTASUNA” 

Taldeak planteatzen den galderari erantzuten bizkorrena izan behar du. 

“LETRA-ZOPA” 
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Letra-zoparen barnean pistek aipatzen dituzten terminoak asmatu behar dira.  

“EGIA ALA GEZURRA” 

Denbora-epe laburrean erabaki behar da egiten diren aipamenak egia ala gezurra 

ote diren. 

 

 

ARIKETA  4: ONLINE BANKA 

Jarduera horretan, bisitak egingo dira online zerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde 

desberdinetara, zer eskaintzen duten eta online-bankak zein modutan diharduen 

ikusteko.  
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4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

 

 4.2. Beste talde batzuk 

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

�    �  
 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

�    �  

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
�    

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
 

   

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

�  �    
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5. Baliabideak 

 Informazio gidak 

•••• BANKU-ZERBITZUEN ESKULIBURUA. 2004. Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 

(Eusko Jaurlaritza).  

 

•••• PRÁCTICAS ABUSIVAS EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES (Abusuzko praktikak banku kontratazioan eta kontsumitzaileen 

defentsa). Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Kontseilua. Morillas Jarillo, 

María José. 2002ko abuztua. 

 

•••• LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LAS INVERSIONES BURSÁTILES 

(Kontsumitzaileen babesa burtsa-inbertsioetan). Kontsumitzaile eta 

Erabiltzaileen Kontseilua. Rodríguez de las Heras Ballell, Teresa. 2002ko 

maiatza. 

 

•••• EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

(Finantza-zerbitzuen kontsumitzaileen Justiziarako sarbidea). ADICAE (Banku, 

Kutxa eta Aseguruen Erabiltzaileen Elkartea). 2004ko ekaina.  

 
Liburuxkak: 

o ‘Revolving txartelak’ edo kreditu atzeratukoak .Kontsumobide. 2019 

o Kreditu azkarrak.Kontsumobide. 2019 

o Banka .Kontsumobide. 2017 

o Banku komisioak. Kontuak garbi!  Kontsumobide. 2014 

o Gainzorpetutako familiei laguntzeko zerbitzua . Eusko Jaurlaritza. 2012 

o Finantzaturiko erosketak. Kontsumo Zuzendaritza. 2005 
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o Tarifas y comisiones por servicios de inversión (Inbertsio-zerbitzuengatiko 

tarifa eta komisioak). CNMV (Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala). 

o Lo que la publicidad esconde en los productos de ahorro-inversión 

(Aurrezki-inbertsio produktuen inguruan publizitateak ezkutatzen duena). 

ADICAE (Banku, Aurrezki Kutxa eta Aseguruen Erabiltzaileen Espainiako 

Elkartea). 2007ko abendua. 

 

• CNMVren informazio-gidaliburuak (Balore Merkatuaren Batzorde Nazionala).  

o “Qué debe saber de las órdenes de valores” (Balore-aginduen 

inguruan jakin behar duzuna).2007. 

o “Qué debe saber de opciones y futuros” (Opzio eta gerokoen 

inguruan jakin behar duzuna). 2007. 

o “Qué debe saber de los productos de renta fija” (Errenta 

finkoko produktuen inguruan jakin behar duzuna).  

o “Qué debe saber de protección del inversor servicios de 

reclamaciones” (Inbertsorearen babesari eta erreklamazio-

zerbitzuei buruz jakin behar duzuna). 2008. 

o “Qué debe saber de sus derechos como inversor” (Inbertsore 

gisa dituzun eskubideen inguruan jakin behar duzuna).  

o “Qué debe saber de los chiringuitos financieros” (Finantza-

txosnen inguruan jakin behar duzuna). 

o “Qué debe saber de los fondos de inversión y la inversión 

colectiva” (Inbertsio-funtsei eta inbertsio kolektiboari buruz 

jakin behar duzuna). 

 

• KONTSUMORAKO KREDITUA ETA ZORPETZEA. Kontsumo Zuzendaritza. 

2004 

• Bankuko kontratuak. Kontsumo Zuzendaritza 2002 
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Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 
http://www.kontsumobide.eus 

• ESPAINIAKO BANKUA 

http://www.bde.es/bde/eu/ 

• BALORE MERKATUAREN BATZORDE NAZIONALA(CNMV) 

http://www.cnmv.es/portal/home.aspx?lang=eu 

• ASEGURUEN ETA PENTSIO FONDOEN ZUZENDARITZA NAGUSIA (DGSFP) 

www.dgsfp.mineco.es 

• BANKU BEZEROAREN ATARIA(BANCO DE ESPAÑA) 

www.bde.es/clientebanca/home.htm 

• INBERTITZAILEAREN ATARIA(CNMV) 

http://www.cnmv.es/portal/inversor/Indice.aspx 

• GUZTIONTZAKO FINANTZAK 

www.finanzasparatodos.es/ 

 

Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta 

informazio zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus  Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus  Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus  

 

 

 


