
Banku-eragiketak.
Sakontzea

Arloa: FINANTZA-ZERBITZUAK

Informazio-gida



 

 

2 

 

1. Helburua 

Bankuko eragiketen gaian, kontsumitzaile arduratsua izateko jakintzez eta 

estrategiez jabetzea. 

Bankuko eragiketetan erabakiak hartzeko prozesu arduratsu eta autonomoa 

ezagutzea. 

Kontsumitzaile izateak berekin dakartzan jarreren aurrean kritikoak izatea, eta 

kontsumo gogoetatsu eta arduratsuaren aldeko jarrera positiboak bultzatzea. 

Finantza erakundeekiko jarrera kritikoa izatea, norberaren interesak eta beharrak 

asetzeko estrategiak jakinda. 

Kontsumitzaile diren aldetik dituzten eskubideak eta betebeharrak zeintzuk diren 

jakitea, bai eta horiek betearazteko dituzten baliabideen berri izatea. Bestalde, 

horrek duen garrantziaz jabetzea. 

Bankuko eragiketa, finantza zerbitzu eta erakunde mota batzuk ezagutzea. 

 

2. Edukiak  

• Finantza sistemaren egitura  

o Finantza-merkatua 

o Finantza-bitartekariak 

- Bankuak, Aurrezki Kutxak, Landa Kutxak 

- Diru elektronikoko erakundeak 

o Erakunde gainbegiratzaileak: Espainiako Bankua 

 

• Finantza-eragiketak 

o Banku-kontuak 

o Kontu korronteari lotutako ordainketa moduak 

- Transferentziak 

- Helbideratzeak 

- Banku-txartelak 

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

o Internet bidezko ordainbideak 

o Kutxazain automatikoa 
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o Pentsio-planak 

o Hipoteka-mailegua 

o Kontsumorako kredituak 

o Eperako gordailuak 

o Inbertsio-fondoak 

o Burtsako akzioak 

o Zor Publikoa 

o Lehentasunezko partaidetzak 

 

• Banku arloko kontzeptu edo terminoak 

o Komisioak 

o Interesak 

o UTBa 

o Amortizazioak 

• Erabakiak arduraz eta autonomiaz hartzeko prozesua 

•  Kontsumitzaileen eskubideak eta betebeharrak finantza-zerbitzuei dagokienez. 

•  Erreklamatzeko bideak 
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3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa  

 

Zer motatakoa da 6.000 txartela? 

o Zordunketakoa 

o Kreditukoa 

 

Zer motatakoa da VISA txartela? 

o Zordunketakoa 

o Kreditukoa 

 

Kreditupeko esku-dirua ateratzeko, zein txartel erabili behar dut?  

o Kreditu-txartela 

o Zordunketa-txartela 

 

Galtza pare bat eta alkandora bat erosi nahi dituzu zordunketa-txartelarekin 

ordainduz, baina ez zaizu dirurik geratzen kontuan: 

o Eros ditzakezu, bankuak zorpekoa edukitzeko aukera ematen dizu-eta 

o Ezin dituzu erosi, kontuan esku-dirua izan behar baita txartel hori erabiltzeko 

o Eros ditzakezu, bankuak kreditua emango dizu-eta 

 

Supermerkatuan egindako erosketa kreditu-txartelarekin ordaintzen baduzu, noiz 

zordunduko dizu kontuan zure bankuak? 

o Erosketa egindakoan 

o Erosketa egin eta handik 1-3 egunera 

o Hurrengo hilean 
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Kreditu-txartela erabiliz, epeka ordain daiteke? 

o Bai, baina betiere erosi baino lehen bankuari horren berri ematen bazaio soilik 

o Epeka ordaintzeko aukera ematea eskatzeko deitu behar duzu bankura, hark 

erosketa zordundu baino lehen 

 

Zer aldagairen arabera izango du pertsona batek kreditu-txartela eskuratzeko 

aukera? 

o Erabiltzaileak erakundearekiko harremanean izandako kaudimenaren eta 

harreman horren antzinatasunaren arabera 

o Ez da ezer berezirik behar, edozein kreditu-txartel eskuratzeko aukera dugu-

eta 

 

Zertarako balio dute kontu korronteek eta aurrezki-libretek? 

o Dirua sartzeko edo ateratzeko, eta txartelak edukitzeko 

o Dirua sartzeko edo ateratzeko, txartelak edukitzeko, ordainagiriak 

helbideratzeko eta nomina edo pentsioa kobratzeko 

o Dirua sartzeko edo ateratzeko, txartelak edukitzeko, ordainagiriak 

helbideratzeko eta nomina edo pentsioa kobratzeko, besteak beste. 

 

Gaur egun, zertan datza kontu korronteen eta aurrezki-libreten arteko 

desberdintasun nagusia? 

o Aurrezki-libretekin bezeroak interes handiagoak, eta, beraz, mozkin 

handiagoak lortzen ditu 

o Kontu korrontea edukita txeketegia eskuratzeko aukera dago 

 

Banku batean kontu korrontea edo aurrezki-libreta izatearen truke... 

o Interesak ordaintzen ditugu 

o Interesak kobratzen ditugu 

 

Banku batean eperako gordailua izatearen truke... 

o Interesak ordaintzen ditugu 

o Interesak kobratzen ditugu 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1:  FINANTZA-SISTEMAREN EGITURA 

Jarduera digitala hau finantza-erakunde mota ezberdinak dagozkien ezaugarriekin 

lotzean datza. 

 

ARIKETA 2:  FINANTZA-KONTZEPTUAK 

“Domino” baten bidez, finantza arloko kontzeptu nabarmenenak ezagutuko dira. 

 

ARIKETA 3: PARTY-A 

Joko honek hainbat kategoria ditu: 

«TABUA» 

Landuko diren kontzeptuak jasotzen dituzten txartelak erabiliz, taldekideek 

kontzeptu horietako bakoitza asma dezaten sustatuko dugu. 

«GALDERAK» 

Galdera kategoria bat dago: 

- Egia edo gezurra edo aukera desberdinetako aukera motako galderak. 

«KASU PRAKTIKOAK» 

Hor hiru kategoria daude: 

- Banku eragiketa jakin batzuk egiteari buruzkoa. 

- Erabiltzailearen eskubideak babesteari buruzkoa. 

- Eskatutako informazioa bilatzeari buruzkoa. 

 

ARIKETA 4: LAGUNTZA BILA SAREAN 

Azken ariketa honetan, Interneten bidez, ikasleak finantza arloko Web orri 

desberdinak bisitatuko dituzte.  
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4. Gaitasunekiko lotura 

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

taldeak 

 

 

4.2. Beste talde batzuk 

  

 
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 

 
�    

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

�  �    

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
 

   

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

�    �  
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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 

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). 



 

 

9 

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 

• 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  

 


