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Guraso agurgarriok: 
 

Honen bidez, hile honetan, azaroan, ikasleen istripu‐aseguruaren ordainagiria 
pasatuko jatzuela jakinarazten deutsuegu. 
 

Era berean, ordainagiria 20 €takoa izango dala aditzera emoten deutsuegu.  
 

Azkenik, ikasturte osorako ordainagiri bakarra dala gogoratzen deutsuegu. 
 

Agur batez, 

 

 

E. Zabala 

Zuzendaria 

 

ASEGURUAREN  FUNTZIONAMENDURAREN LABURPENA 

 HH 3 urte k DBH 4.era arteko ikasle guz ak daukie Istripu Aseguruaren poli-
za bat PLUS ULTRA SEGUROS  alkarteagaz. 

 Estaldurak: 

 Ikastetxean sortutako istripuak. 

 Etxe k ikastetxerako, eta alderantziz, bidean sortutako istripuak. 

 Ikastetxeko ekintzen parte diran urteera, eskola ekintza eta eskolaz 
kanpoko ekintzetan sortutakoak. 

 Zeozer gertatu ezkero zentru honeetara joan leiteke: 

 Osasun Bulegora (Trake Kalea, 2). 

 Medikuntza Zentroa (Bizkaiko Jaurerria, 6). 

 Larrialdia izan ezkero edota zentru horreek itxita balegoz, anbulategi-
ra edota ospitalera jo behar da.  

Kontuan izan gerorako tratamendua hasten dan leku berean jarraitu behar 
dala. 

 Larrialdiren bat izan ezik, ikastetxeko administrazioan istripuaren partea 
emongo da osasun zentroan emoteko. Larrialdia balitz zuzenean joan eta 
zentro k, berta k eskatuko dabe partea, zentru pribatu bi horreek izan, zein 
Osakidetzakoa izan. 

 Asteburuan zehar ikasleak mina sen tuko baleu, ikastetxean izandako istri-
puren baten ondorioz, hurrengo eskola egunera arte itxaron behar dau aipa-
tutako zentruetara joateko edo OSAKIDETZAko larrialdi zerbitzura joan daite-
ke eskola egunera itxaron barik. 

 Polizak odontologi zerbitzuak ere babesten dauz, be  estaldura kasuren ba-
ten gertatutako istripuren baten ondorioz izan ezkero. Muga 601,01 €tan da-
go eta lehenengo protesia, hortzaren konponketa, enpasteak bezela eta oro-
korrean elementu iragankorrak babesten dauz. Ez dauz onartzen koroa meta-
likoak, zorro metalikoak, hortz inplanteak ea. 

 Lehenengo osasun atentzioan edota lesioaren tratamenduan zehar 
(ebakuntza, froga bereziak, birgaitze, ea) sortutako gertaeraren bat izan ez-
kero, ikastetxea jakitun ipini behar da ahalik eta arinen, honek, era berean, 
aseguru alkarteari jakin arazteko. 


