
 

Irabazi asmorik gabeko erakundea, 1898ko apirilaren 13an sortua eta Euskadiko BGAEen Erregistroan bereizi gabea eta aseguru-jarduerarik 
gabeko borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde (BGAE) gisa inskribatua, 37-G zenbakiarekin. 

  

 24 ORDU: 943 53 29 10   BULEGOA: 943 77 30 22 
 www.sanfelipe.eus e-mail: funeraria@sanfelipe.eus 
 Astelehenetik ostiralera 11:00  13:00 / 17:00  19:00 

 Alfontso X Jakintsua, 3  Grupo San Juan  20500 Arrasate 

GARRANTZITSUA: Heriotza gertatuz gero beste ehorztetxearekin harremanetan jarri aurretik derrigorrez 943 53 29 10 telefonora deitu beharko da.

PRESTAZIOAK  KUOTAK 
 
 San Felipe Elkarlaguntzak bazkide baten heriotzagatik hurrengo gastuak ordainduko ditu:  
 Hildakoa hiltzen den tokitik bizi zen herrira eramatea (Espainia barne)  
 Hilkutxa, modelo estandarra. 
 Hileta-ekitaldia egiten den herrian eskelak jartzea. 
 Hildakoa jantzi. 
 Hileta-ibilgailua, beilatokira, hileta-ekitaldira eta errausketa-gelara edo tokiko edo hurbilen 

dagoen hilerrira eramateko, 35 km-raino. 
 Epaitegiko kudeaketak. 
 Heriotzaren mediku-ziurtagiria. 
 Tanatorioa, aukeran, Batzar Orokorrak zehaztutako zenbatekoaren mugaraino. 
 Errausketa-labea aukeran, Batzar Orokorrak zehaztutako zenbatekoaren mugaraino.
 Atzerrian gertatutako heriotza-gastuak, aurrez gastuen fakturak justifikatu ondoren, 3.900 

eurorainoko estaldurarekin. 
 Hainbat gastutarako 750 euroko ekarpena. Prestazio ekonomiko hau murriztu egingo da 

tanatorioarentzat eta edo errausketa-gelarentzat finkatutako mugen zenbatekoekin, aukerako 
zerbitzu horiek ere San Felipe Elkarlaguntzak ematen baditu. 

 
Bazkide batek San Felipe Elkarlaguntzak eskaintzen dituen zerbitzuei uko egin eta beste 
ehorztetxe batengana joatea erabakiko balu, 600 euroko abonua jasotzeko eskubidea izango du. 

URTEKO KUOTAK 
 

           Onaradunak:  
            0-10   urtearte . .. .   5 euro 
            11-20 urtearte . . . . .. 10 euro 
            21-30 urtearte .  20 euro 
            31-40 urtearte .  30 euro 
 

41 urtetik gorako 
Titularrek eta 

Titularkideek: 55 euro

BAZKIDE BERRIENTZAKO SARRERA-KUOTAK 
 

40 urtera arte              . . .  Sarrera doan  
41etik 45 urtera arte  . . .     300 euro  
46tik 50 urtera arte    . . .     500 euro  
51etik 55 urtera arte  . . .     750 euro  
56tik 60 urtera arte    . . .  1.000 euro  
61etik 65 urtera arte  . . .  1.300 euro  
66tik 70 urtera arte    . . .  1.600 euro  
71tik 75 urtera arte    . . .  2.250 euro  
76tik 80 urtera arte    . . .  2.800 euro  
81tik 85 urtera arte    . . .  3.700 euro 
 

 Sarrera-kuotak 40 
urtetik gorako 

pertsonen ALTA 
BERRIEI eragiten 
die, titularrak edo 
titularkideak izan. 

 

BAZKIDEGOA (2021-12-31) 
 

Bazkide kopurua. . . . 11.828  
Titularrak . . . . . . . . .   6.021 
Titularkideak. . . . . . .  2.526 
Onuradunak  . . . . . . .  3.281 

 
 

ADIN PIRAMIDEA (bazkide kopurua adinaren arabera) 
  

 2022     


