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e-mail: kontsumobide@kontsumobide.es / www.kontsumobide.net  

 
ERREKLAMAZIO-INPRIMAKIA 

MENDEKO FINANTZA-EKARPENAK (MFE) 
 

Erreklamazio-zk.: 
(Administrazioak betetzeko) 

 
1.- ERREKLAMAZIO-EGILEA 

Izen-abizenak ……………………………………………………………………………………………………………... 

NAN  ……………………............................... Jaioteguna ………………………………………………... 

Helbidea ……………………………………………………………………………………….... PK   ……………….. 

Udalerria  ………………………………………………...……… Probintzia …………………………… 

1. tel. …………………… 2. tel. ……………………....... Helbide 
elektr. 

……………………………………………….. 

 

2.- GERTAKARIEN DESKRIBAPENA ETA ESKAERA 

Mendeko finantza-ekarpenak eskuratu nituen (adierazi X batekin egokia den aukera): 
 
Jaulkitzailea:  FAGOR   EROSKI            ISIN Kodea………..………. 
 
Merkaturatu zuen erakundea:  BBVA 
     EUSKADIKO KUTXA 
     KUTXABANK 
     LA CAIXA 
     SANTANDER 
     POPULAR 
     SABADELL 
     BESTEREN BAT: …………………………………………. 
 
Eskuratu nituen eguna:   ………./………./……….                    Inbertitutako zenbatekoa……………….. 
 
MIFID testa egin al zenuen?………………………………………………………………BAI   EZ   

Erreklamaziorik aurkeztu al duzu bezeroarentzako arreta-zerbitzuan?...............................BAI   EZ   

Bezeroarentzako arreta-zerbitzuak erantzun al dio zure erreklamazioari?..........................BAI   EZ   

Erreklamaziorik aurkeztu al duzu Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean?.................BAI   EZ   

Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak erantzun al dio zure erreklamazioari?...............BAI   EZ   
 
Nola egin zen produktu horien kontratazioa? 
 

  Zuzenean eskatu nion produktua (Eroski MFE/ Fagor MFE) erakundeari 

  Finantza-erakundera joan nintzen aholkularitza orokorra eskatzeko eta produktu horietako bat 
(Eroski MFE/ Fagor MFE)  eskaini zidaten 

  Finantza-erakundeak, haren ekimenez eta nik aurretiaz eskatu gabe, produktua (Eroski MFE/ 
Fagor MFE) eskaini zidan 

  Beste egoeraren bat: …..…………….………………………………….…................................ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

ERREKLAMAZIOAN AZALDUTAKO GERTAKARIEN DESKRIBAPEN LABURRA 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
UZIA 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
DOKUMENTAZIOA 

DERRIGORREZKO DOKUMENTAZIOA 

  Produktuak erosteko aginduak. 
  Baloreen gordailu eta administraziorako kontratua eta, hala badagokio, eskuratzeko kontratua. 
  Balio-kontuaren mugimenduen finantza-erakundeak emandako laburpena 

(Eskuratzeak, transmisioak, ordaindutako korrituak….). 
  Erakundeak emandako laburpena, produktua erosi zen urtean, aurrekoan eta ostekoan 

kontratatutako produktuak eta posizioak azaltzen dituena. 
  MIFID galdeketak (2007/11/1-ren osteko erosketen kasuetan). 

BESTE DOKUMENTUREN BAT (izanez gero) 

  Finantza-erakundeak produktuari buruzko informazioarekin emandako dokumentazioa: 
publizitatea, informazio-liburuxkak, mezu elektronikoak, gutunak… 

  Erakundeak aholkularitza pertsonala eman duela egiaztatzen duen dokumentazioa. 
  Finantza-erakundearen bezeroarentzako arreta-zerbitzuan eta, hala badagokio, Espainiako 

Bankuan edo Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean aurkeztutako erreklamazioa. 
  Egindako erreklamazioa dela-eta bezeroarentzako arreta-zerbitzuak eta, hala badagokio, 

Espainiako Bankuak edo Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak emandako erantzuna. 
  Hala badagokio, produktua saltzeko aginduak. 

…………………………, 2013ko …………………………ren …………(a) 
 
SINADURA 
 
 
 
 
 

Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, honen bidez jakinarazten dugu agiri honetako datu pertsonalak fitxategi 
automatizatu batean sartuko direla erreklamazio honen izapideak egiteko. 
Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak (K/Santiago 11 01002 Vitoria-Gasteiz), fitxategiaren titular eta erantzulea den aldetik, datuak ikusi, 
zuzendu, baliogabetu eta datuon aurka egiteko eskubideak bermatuko ditu.  
 
 


