
Ezbeharraren partea
Erantzukizun zibila edo kalteen erreklamazioa

Kirol-kluba:

NAN:

Asegurudunaren datuak:

Helbide 
Elektronikoa

Jaioteguna:

Abizenak:

Telefonoa:

Helbidea:
(osoa)

Istripua gertatu zen...Gertatu den eguna:

Gertatu den lekua:

Helbide osoa

Istripuaren deskribapena
Zehaztu argi eta garbi nola gertatu zen.

Entrenatzen

Lasterketan

Bai EzAgintarien esku-hartzea

Diligentzia-zenbakia / Atestatua

Bai EzLekukoak:

Izen-abizena/k Telefonoa/k

Izen-Abizenak: 

Aseguru-konpainia:

Telefonoa:

Matrikula 

Poliza-zk:

Kalteak:

Kirol-jardueran istripuren bat izan baduzu, eta hirugarren bat tartean egon bada:

1. Kontsultatu protokoloa fvascicli.eus webgunean

2. Bete, sinatu era bidali dokumentu hau zure lurralde-federaziora, zure NANaren kopia erantsita.

Izena:

Ezbeharraren datuak:

Kontrakoaren datuak:

Helbide 
Elektronikoa

https://fvascicli.eus/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/euskadi/Seguros


Istripua hirugarren batek eragin badu, 

Erantzunlea kontrakoa bada, eman jasandako kalteen berri: 

Oharra

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (DBLO) xedatutakoarekin bat etorriz, kaltetuari/zaurituari jakinarazten 
zaio deklarazio honetan emandako datu pertsonalak Euskadiko Txirrindularitza Federazioaren titulartasuneko fitxategi batean sartuko direla (Anoeta 
pasealekua 12, 1. esk., 20014 Donostia-SanSebastián), federazioaren (aseguru-polizaren hartzailea den aldetik) eta kaltetuaren/zaurituaren (federazioko 
kide eta, era berean, aseguratua den aldetik) arteko kontratu-harremanaren ondorioz ondoren ezartzen diren helburuetarako. Kaltetuak/zaurituak datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu, Euskadiko Txirrindularitza Federazioari idatziz eta bere 
NANaren kopia bidalita, lehen adierazitako helbidera.

Aurrekoarekin bat etorriz, ezbeharrean kaltetuak/zaurituak baimena ematen du dokumentu honen bidez borondatez emandako datu pertsonalak 
tratatzeko eta datu horiek eguneratzeko, honako xede hauetarako:

• Aseguru-kontratua bera betetzea

• Berari eragindako kalteen balorazioa.

• Hala badagokio, dagokion kalte-ordainaren kuantifikazioa.

• Kalte-ordain horren zenbatekoa ordaintzea (hala badagokio).

Era berean, ezbeharrean kaltetuak/zaurituak onartzen du datu pertsonal horiek aurretik adierazitako helburuak betetzeko esku hartu behar duten 
pertsonei edo erakundeei lagatzea, bai eta aseguru-polizaren hartzaileari ere, egiten den lagapen bakoitzaren berri aipatutako lagapen-hartzaileei eman 
beharrik gabe. Dokumentu hau sinatuz, ezbeharrean kaltetuak/zaurituak berariaz onartzen du emandako datuak WILLIS IBERIA, Correduría de Seguros, 
S.A.ri jakinaraztea (WILLIS),baita hark zentro medikoei eta aseguru-konpainiei jakinaraztea ere, izandako ezbeharrak aztertu, baloratu eta biltzeko, eta, 
orobat, hala badagokio, aseguru-polizaren hartzaileari informazio guztia jakinaraztea, aseguru-kontratua behar bezala gauzatzeko beharrezkoa den 
guztietan. Era berean, onartzen du zentro medikoek egindako proba medikoen emaitzak lehen adierazitako erakundeei jakinarazi ahal izatea, helburu 
berberekin; informazioaren konfidentzialtasuna DBLOren arabera egongo da babestuta. Ezbeharrean kaltetuak/zaurituak edozein unetan erabili ahal 
izango ditu datuok eskuratzeko, zuzentzeko, haien aurka egiteko eta ezerezteko eskubideak, WILLIS artekaritzari idatziz, bere NANaren kopia bidalita, 
helbide honetara: LA CASTELLANA PASEALEKUA, 36-38, 28046 PK, MADRIL.

Ezbeharrean kaltetuari/zaurituari jakinarazten zaio beharrezkoa dela datu pertsonal guztiak betetzea eta jakinaraztea, datu medikuak barne, izandako 
ezbeharrak izapidetu ahal izateko, eta onartu ezik, ezin izango dela gauzatu.

Kalte Materialak

Bai Ez

Baiezkoa bada:

Adierazi dendaren edo tailerraren datuak 
peritaziorako (izena, helbidea eta telefonoa)

Gorputz Kalteak

Bai Ez

Erantzuna baiezkoa bada erantsi:

Txosten medikoak

Baja/Alta parteak

Bestelakoak 

Beste kalte batzuk (deskribatu)

Istripua izan duenaren edo adingabearen legezko 
arduradunaren / tutoretzaren sinadura, NAN zk

Federazioaren ordezkariaren sinadura eta zigilua:
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