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Jaraunspen bat izapidetzeak zailtasunak ekar ditzake, BBVAn badakigu hori.
Horretan laguntzeko, gida bat prestatu dugu, prozesua osatzeko egin behar
diren gestioei buruzko informazio praktikoa eta xehatua biltzen dituena.

Horrez gain, testamentuetako gure aditu-taldeari aholka zaitzatela eta 
beharrezko dokumentuak prestatzen lagun diezazutela eskatzeko aukera 
izango duzu, hildakoak BBVAn zituen posizioak esleitzeko prozesua osatu arte. 
Horretarako, Premium Aholkularitza Zerbitzua dugu oinordekoentzat. Zerbitzu 
hori kontratatu ahal izango duzu bertan duzun esku-hartze mota egiaztatu 
ondoren, 1. Eranskineko dokumentua sinatuta. 

Izapidearen eskatzaile gisa, prozesua BBVAn burutu ahal izango duzu,
honako kanal hauen bidez:

 BBVAren bezero eta bbva.es webgunearen erabiltzaile bazara,
 zure gune pertsonalean egin dezakezu > Nire izapideak >
 Jaraunspenak izapidetzea.

 BBVAren bezero izanik ez bazara bbva.es webgunearen erabiltzailea,
 edozein bulegotan dezakezu. bbva.es webguneko erabiltzaile egitea
 gomendatzen dizugu, webgunean bertan edo BBVAren edozein
 bulegotan egin zaitezke, kanal horretan erantzun azkarrago eta
 errazagoa jasoko baituzu. 

 Bezero ez bazara eta erabiltzaile-gunean erregistratuta bazaude,  
 ordenagailu batetik sar zaitezke www.bbva.es webgunearen orri  
 nagusian. Sartu zure gune pertsonalean eta hautatu Jaraunspenak  
 izapidetzea. Edo BBVAren bulego batera joan zaitezke, nahiago  
 baduzu

 Bezero ez bazara eta erabiltzaile-gunean erregistratuta ez bazaude,  
 izapidea era digitalean egitea eskatzeko, zure erabiltzailea sortu behar  
 duzu gune honetan. Jaraunspenak izapidetzeko zerbitzuaz gain,  
 app-aren funtzionaltasunei eta bankuaren finantza-zerbitzuei   
 buruzko informazioa aurkituko duzu hemen. Doakoa da eta ez dizu  
 ezer kontratatzeko konpromisorik sortzen. Erabiltzaile-gunean   
 izena eman nahi ez baduzu, bulego batera ere joan zaitezke.

Jaraunspenak izapidetzeko eskaera digitalari buruzko informazio gehiago 

Espero dugu gida hau erabilgarria izango zaizula.

Sarrera
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https://www.bbva.es/eu/general/tramitacion-herencias.html
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Zer da?

Erregistro Zibilak heriotza bat egiaztatzeko ematen duen dokumentua da. 
Hitzez hitzeko ziurtagiri delakoa izan behar du.

Nola lortzen da?

Aukera hauek dituzu:

Aurrez aurre, heriotza gertatu den tokiko Erregistro Zibilean. Ziurtagiria 
eskatzen duen pertsonaren NANa aurkeztu behar duzu, eta hildakoaren 
izen-abizenak eta noiz eta non hil den adierazi behar dira. 

Posta arruntez, Erregistro Zibilera gutun bat igorrita, ziurtagiria zer 
helbidetara eta noren izenean bidali behar den adieraziz, eta honako 
datu hauek emanez: 

Ziurtagiria eskatzen duen pertsonaren izen-abizenak eta NANa.

Hildakoaren izen-abizenak eta heriotzaren tokia eta data.

Internet bidez, http://sede.mjusticia.gob.es helbidean sartuta.

Informazio gehiago: http://www.mjusticia.gob.es
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Zer da?

Norbaitek testamentua egin duen ala ez eta, hala bada, zer
notarioren aurrean egin duen egiaztatzen duen dokumentua da.
Horrela, jaraunsleek azken testamentua egin zeneko notarioarengana
jo eta testamentuaren kopia baimendua lortu ahal izango dute.

Zein unetan lortzen da?

Heriotza gertatu eta, gutxienez, 15 egun baliodun igarotakoan.

Nola lortzen da? 

Gestio hauek egin beharko dituzu:

790 Zerga Eredua bete. Eredu hori hemen aurki dezakezu: Madrilgo 
Herritarren Arretarako Bulego Nagusian (Calle de la Bolsa, 8),
Justizia Ministerioak gainerako autonomia-erkidegoetan dituen edozein 
lurralde-gerentziatan, edo www.mjusticia.gob.es webgunean.
Eredu horrek balio du heriotza gertatzean indarrean dauden heriotzaren 
estaldurarako aseguru kontratuen ziurtagiria aseguru etxeei eskatzeko ere.

790 Ereduaren tasa ordaindu (BBVAren edozein bulegotan egin dezakezu).

Aurreko horiek guztiak aurkeztu behar dituzu Erregistro Zibilak egindako 
hitzez hitzeko heriotza-ziurtagiriarekin batera, hemen:

Aurrez aurre, Madrilgo Herritarren Arretarako Bulego Nagusian
(Calle de la Bolsa, 8. zk.), edo Justizia Ministerioak gainerako 
autonomia-erkidegoetan dituen edozein lurralde-gerentziatan.

Posta arruntez, eskabidea hona bidalita: Ministerio de Justicia,
Registro General de Actos de Última Voluntad, Plaza de Jacinto
Benavente, 3, 28012 Madrid. Ziurtagiria 790 Ereduko laukietan
adierazitako helbidera bidaliko da.

Internet bidez, Justizia Ministerioaren erabiltzailearen ziurtagiri 
elektronikoarekin, helbide honetan: http://sede.mjusticia.gob.es/

Heriotza
ziurtagiria1
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Zer da?

Testamentua da hildakoak bere ondasunen xedeari buruz duen azken 
borondatea jasotzen duen dokumentu ofiziala. Bertan, jasota egongo dira 
zein diren jaraunsleak edota legatu-hartzaileak eta horietako bakoitzari 
dagokion jarauntsiaren proportzioa. Hildakoak ez bazuen testamenturik 
egin, notario batek egindako nabaritasun-akta beharko da, jaraunsleak 
nortzuk diren jasotzen duena.

Nola lortzen dira?

Jaraunsleek azken testamentuaren kopia baimendua eska dezakete 
testamentua egiletsi zen notariotzan. Informazio hori azken nahien
ziurtagirian jasota dago.

Testamenturik ez bazuen egin, jaraunsle deklaratu behar direnek jaraunsle 
deklaratzeko azken akta eskatuko dute. Agiri hori notario batek emango du. 
Kausatzaileak bere azken bizilekua edo ohiko bizilekua izan duen tokiko 
notarioa izango da eskuduna, edo bere ondarearen zatirik handiena dagoen 
tokikoa, edo hil den tokikoa, betiere Espainian badaude. Eskatzaileak 
aukeratu ahalko du horien artean. 

Aurrekoen ondoko barruti bateko notario bat ere aukeratu ahal izango da. 
Horiek guztiak izan ezean, errekeritzailearen helbideko notarioa izango
da eskuduna.

1 Heriotza
ziurtagiria

4 Jaraunspena onartzeko eta
esleitzeko agiria

5 Oinordetzen gaineko
zergaren likidazioa
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jaraunsleak deklaratzeko 
nabaritasun-akta
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Zer da?

BBVAn jarrita diren ondasun guztien banaketa jasotzen duen agiria da,
eta parte-hartzaile bakoitzari legokiokeen ehunekoa edo zatikia modu 
zehatzean adierazten du.

Nola lortzen da?

Agiri publiko bat aukeratzen badute, jarauntsian interesa dutenek 
(jaraunsleak, ezkontide alarguna eta legatu-hartzaileak) notarioaren 
aurrean agertu behar dute. Kontuetako saldoak, baloreak eta inbertsio 
funtsetako partaidetzak banatzeko ez da agiri publikorik behar.

Agiri pribatu bat aukeratzen badute, haren orri guztietan sinatu
behar dute jaraunsleek, ezkontide alargunak eta legatu-hartzaileek.
Gida honen 2. eta 3. eranskinetan eskaintzen dizkizugu banaketaren
agiri pribatuen ereduak.

1 Heriotza
ziurtagiria
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2 Azken nahien
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4 Jaraunspena onartzeko eta
esleitzeko agiria

Zer da?

Autolikidazio- edo likidazio-agiri bat da, eta heriotza-egunean BBVAn
gordailututa agertzen diren ondasunen eta saldoen zerrenda jaso behar
du, bai eta ordainketa-gutuna edo salbuespen-/preskripzio-aitorpena ere.
Beharrezkoa da esleitutako ondasunak eskuratzeko.

Nola lortzen da?

Dagokion autonomia erkidegoko zerga-bilketako erakundean. Zerga hildakoaren 
kontuen saldoaren kargura likidatu behar baduzu, eskaera jaraunsle guztiek 
sinatuta bidali beharko diguzu saldoa oraindik banatzeko badago, edo likidatu 
behar duen saldoaren jaraunsle esleipendunak sinatuta, banaketa-akordioa 
eginda badago.

Gida honen 7. Eranskinean oinordetzen gaineko zerga hildakoaren kontuko 
saldoaren kargura ordaintzeko eskabide-eredu bat eskaintzen dizugu.

1 Heriotza
ziurtagiria
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Izapidearen eskatzaile gisa, prozesua BBVAn burutu ahal izango duzu, honako kanal 
hauen bidez:

BBVAren bezero eta bbva.es webgunearen erabiltzaile bazara, zure gune 
pertsonalean egin dezakezu > Nire izapideak > Jaraunspenak izapidetzea.

BBVAren bezero ez bazara, edozein bulegotan egin dezakezu. bbva.es webgune-
ko erabiltzaile egitea gomendatzen dizugu, webgunean bertan edo BBVAren 
edozein bulegotan egin zaitezke, kanal horretan erantzun azkarrago eta erraza-
goa jasoko baituzu. 

Bezero ez bazara eta erabiltzaile-gunean erregistratuta bazaude, prozesua 
ordenagailutik egin dezakezu www.bbva.es webguneko orri nagusian sartuta. 
Sartu zure gune pertsonalean eta hautatu Jarauntsien izapidetzea. Edo BBVAren 
bulego batera joan zaitezke, nahiago baduzu.

Bezero ez bazara eta erabiltzaile-espazioan erregistratuta ez bazaude, prozesua 
era digitalean egiteko zure erabiltzailea sortu behar duzu gune horretan. Gogora-
tu doakoa dela eta ez dizula konpromisorik sortzen. Erabiltzaile-gunean izena 
eman nahi ez baduzu, bulego batera ere joan zaitezke.

BBVAn prozesuak honako fase hauek ditu:

Testamentu 
prozesua BBVAn

Heriotza
jakinaraztea1 Posizioen 

ziurtagiria2 Banaketarako 
agiriak3
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Nola jakinaraziko diot heriotza Bankuari?

Hitzez hitzeko heriotza-ziurtagiria helarazi behar duzu, honako kanal hauen bidez: 

BBVAren bezero eta bbva.es webgunearen erabiltzaile bazara, zure gune 
pertsonalean egin dezakezu, > Nire izapideak > Jaraunspenak izapidetzea.

Bezero ez bazara eta erabiltzaile-gunean erregistratuta bazaude, hitzez hitzeko 
heriotza-ziurtagiria bidal dezakezu ordenagailutik www.bbva.es webguneko orri 
nagusian sartuta. Sartu zure gune pertsonalean eta hautatu Jarauntsien izapidet-
zea. Edo BBVAren bulego batera joan zaitezke, nahiago baduzu.

 Bezero ez bazara eta erabiltzaile-gunean erregistratuta ez bazaude, ziurtagiria 
era digitalean bidaltzeko zure erabiltzailea sortu behar duzu gune honetan. 
Gogoratu doakoa dela eta ez dizula konpromisorik sortzen. Erabiltzaile-gunean 
izena eman nahi ez baduzu, bulego batera ere joan zaitezke.

Heriotza
jakinaraztea1 Posizioen 

ziurtagiria2 Banaketarako 
agiriak3
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Zer gertatzen da Bankuan heriotza egiaztatu ondoren?

Heriotza egiaztatu ondoren, Bankuak honako ekintza hauek egiten ditu:

Eten egiten dira:

Blokeatu egiten dira:

Baja ematen zaio:

Hildakoak bere kontuetatik transferentziak eta intsuldaketak egiteko emandako
aldizkako aginduak.

Zorroak kudeatzeko kontratuak. Une horretatik aurrera ez da egingo erosketarik, 
salmentarik, harpidetzarik edo itzulketarik kudeaketaren xede den ondarearen gainean.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorretik datozen pentsioen ordainketa,
heriotzaren ondorengo hilabeteari eta hurrengoei badagozkie, betiere.

Hildakoaren kanal anitzeko erabiltzailea, bere gakoekin urruneko kanaletara
sartzea eragotziz.

Baloreen erreferentziak eta inbertsio-funtsetako partaidetzak, erosketak, salmentak
eta transferentziak eragotziz, baita horietan titularkideak azaltzen direnean ere.

Hildakoaren titulartasuneko kreditu/zordunketa txartelak, eta aurreordainketa
txarteletan legokeen saldoa.

Hildakoaren kontu korronteetan zeuden baimendutako pertsonei eta ordezkariei.

Hildakoari, baimendutako pertsona edo ordezkari gisa agertzen den beste bezero
batzuen posizioetan.

Garrantzitsua da hau jakitea:

Bereizi gabeko kontu korronteetan, bizirik jarraitzen duen titularkideak saldoa izaten
jarraitu ahal izango du titularretako bat hil ondoren.

Baterako kontu korronteetan, titular bat hiltzen bada, gainerako titularkideek ezin
izango dute bertan dagoen saldoa erabili, hildako titularraren jaraunsle guztien
berariazko adostasuna izan ezean.

Heriotza
jakinaraztea1 Posizioen 

ziurtagiria2 Banaketarako 
agiriak3

Hildakoa titular zen kontuko helbideratzeen karguak, helbideratze horiek hauei 
dagozkienean izan ezik: hornidurak (ura, argia...), ondasun higiezinen zerga,
jabeen erkidegoa, eta maileguen, �nantza-entitateen edo aseguruen kuotak.
Dena dela, jaraunsle guztiek eta titularkideek, baldin baleude, idatziz sinaturik
hala eskatzen badute, aurreko paragrafoan salbuetsitako ordainketa horiek ere
eten egingo dira.
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Zer da?

Hildakoak heriotza-datan BBVAn zituen produktu eta saldoak biltzen dituen agiria da. 
Informazio-gutunak ere erantsiko dira, BBVA Taldeko beste sozietate batzuetan egon 
daitezkeen posizioekin eta posizio horien gainean egin beharreko urratsekin.
  
Zertarako beharko duzu?

Ziurtagiri hori beharko duzu dagokion autonomia erkidegoko zerga bilketako erakundean 
Oinordetzen gaineko Zerga likidatu ahal izateko.

Ziurtagiri hori jaraunsleei, senipartedunei, ezkontideari (edo haien ordezkariei), albazeari eta 
kontulari banatzaileari bakarrik eman ahal izango zaie. Horregatik, Bankuak jakin behar du 
eskatzaileak zer esku-hartze mota duen herentzian.

Zer agiri eman behar dizkiot Bankuari?

Agiri-uztarketa hauetakoren bat aurkeztu behar duzu (aukera hauetako bat baino
ez da behar):

Azken nahien ziurtagiria eta testamentua.

Jaraunsleak deklaratzeko azken akta.

Jaraunspena esleitzearen agiri publikoa.

Familia-liburua, formatu fisikoan edo digitalean
(seme-alaba edo ezkontidea bazara).

Ezkontza-akta (ezkontidea bazara).

Jaiotza-akta (seme-alaba bazara).

Posizioen 
ziurtagiria2 Banaketarako 

agiriak3Heriotza 
jakinaraztea1
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Beste zer ziurtagiri lor daitezke?

Jaraunsle, albazea, kontulari banatzaile edo foru komisario direla egiaztatzen dutenek, 
gainera, heriotzaren ondorengo mugimendu eta posizioen ziurtagiriak jaso ahal izango 
dituzte. Ziurtagiri hori baliagarria izango zaizu BBVAn diren ondasunen banaketarako.

Jaraunsleek bakarrik jaso ahal izango dituzte heriotzaren data baino lehenagoko 
mugimenduen eta posizioen ziurtagiriak.

Zer da oinordekoentzako Premium Aholkularitza Zerbitzua?

Badakigu jaraunspen bat banatzeko prozesuak zer konplexutasun duen, eta, horregatik, 
oinordekoentzako Premium aholkularitza-zerbitzu bat jartzen dizugu eskura.

Zerbitzu horrekin, 48 ordu baino gutxiagoan zurekin harremanetan jarriko den espezialista 
bat esleituko zaizu.

Ematen diozun dokumentazio eta informazioarekin, hildakoak BBVAn zituen kontuetako, 
baloreetako edota inbertsio-funtsetako saldoak onartu, banatu eta esleitzeko agiria egingo
du espezialistak. Zuri bidaliko dizu, jaraunspenean parte hartzen duten guztiek sinatu ahal 
izan dezaten.

Noiz kontrata dezaket?
Oinordekoa edo seniparteduna (eta bere ordezkariak), albazea, kontulari banatzailea edo foru 
komisarioa zarela egiaztatu ondoren kontratatu ahal izango duzu.

Nola kontrata dezakezu?
Kontratua egiteko, Gida honen 1. Eranskineko agiria sinatu
behar duzu. Bertan zehazten dira barne hartzen dituen
zerbitzuak eta horien kostua. Bide hauetako baten
bidez egin ahal izango duzu:

Bezeroa bazara, zerbitzua kontratatzeko aukera
gaituko da www.bbva.es webguneko Jaraunspenak 
izapidetzea atalean.

Ez bazara BBVAren bezero, horren edozein
bulegotan egin dezakezu.

Posizioen 
ziurtagiria2 Banaketarako 

agiriak3Heriotza 
jakinaraztea1
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Banaketarako 
agiriak3Posizioen 

ziurtagiria2

Zer egiten da prozesuaren fase honetan?

Banaketa-jarraibideak betetzen dira, jaraunsleek edo jaraunspenean esku hartzen 
duten beste batzuek adostutakoaren arabera. Ondoren, hildakoari baja emango
zaio edo banatutako posizioak ezeztatuko dira.

Zer agiri aurkeztu behar dituzu?

Agiri hauek beharrezkoak dira kasu guztietan:

Banaketa-agiri publikoa edo pribatua, esku hartzaile bakoitzari dagokion 
ehunekoa edo zatikia zehatz-mehatz adierazten duena.
Kontuetako saldoak, baloreak eta inbertsio-funtsetako partaidetzak banatzeko, 
esleipena ez dago agiri publiko baten bidez egin beharrik.

Oinordetzen gaineko Zergaren likidazioa, BBVAn hildakoaren izenean 
gordailututako ondasun guztiak inbentarioan jasota agertzen direla.

Xede-kontratuen identifikazioa, non parte-hartzaile bakoitzak esleitu
beharreko ondasunak jaso nahi dituen.

Kasu jakin batzuetan, gidaliburu honetan zehaztutako dokumentazioan jasotakoez 
gain, beste argibide batzuk ere eman beharko lirateke (saldo-desberdintasunen 
kasuan, ordaintzeko dauden saldoen banaketan, hildako titularraren baja-eskaeran, 
ordainagirien helbideratzean, etab.). Gida honetako 4. Eranskinetik 6.era bitartekoetan, 
egoera horiek konpontzeko erabili ahal izango dituzun ereduak eskaintzen dizkizugu.

Heriotza 
jakinaraztea1
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Garrantzitsua da hau jakitea:

Hildakoaren posizio guztien titulartasuna aldatzearen kostua 65 €-koa da, 
BBVAk argitaratutako bezeroei jasanaraz dakizkiekeen komisioen, baldintzen eta 
gastuen indarreko tarifaren arabera. Kostu hori ez da jasanaraziko hildakoaren 
posizio guztien zenbatekoa edo balioa 150 €-tik beherakoa bada.

Beste erakunde baten kontuetara ohiko transferentziak egitea beharrezkoa 
balitz, jakinarazten dizuegu %0,40ko komisio bat izango dutela eragiketako, eta 
gutxienez 6,00 € kobratuko dela. Aurrekoa gorabehera, esleitutako kontu 
korronteko saldoen xedapena adjudikaziodunak leihatilan egin ahal izango du, 
eta eragiketa horregatik ez da komisiorik kobratuko. 

Baloreak beste entitate batzuetara transferitzeagatik %0,35eko komisioa 
kobratuko da, gehienez ere 600 € izanik balore klase bakoitzeko. Paragrafo 
honetan azaltzen diren tarifen gainean dagozkion zergak kobratuko dira. Gaine-
rako tarifak www.bbva.es webgunean kontsulta daitezke.

Banaketarako 
agiriak3Posizioen 

ziurtagiria2Heriotza 
jakinaraztea1

Aukerak Sortzen

Kontuan hartu beharreko gomendioak



Jarraian, testamentu prozesuan kontuan hartu beharreko hainbat kontu zehazten 
ditugu, batez ere jaraunspena onartzen eta adjudikatzen duen agiria prestatzeko 
orduan, dela notarioaren aurrean, dela dokumentu pribatu batean: 

Hildakoa mailegu edo kredituren baten titularra balitz, BBVAk titularra ordeztea 
onartu beharko du, eta zordunaren subrogazio gisa bideratuko da (hau da, 
zordunaren aldaketa gisa); horretarako, BBVAren bulego batera joan beharko da, 
eta informazio gehiago eskainiko da bertan. 

Jabari osoa (jabetza osoa) gozamenean1 eta jabetza soilean2  bana daiteke. 
Gozamendunak gozamenak kargatutako saldoek (interesak, dibidenduak, etab.) 
sortzen dituzten fruitu eta errentak jasotzeko eskubidea du. Jabe soilak saldoen 
titular izaten jarraituko du, baina ez ditu haren emaitzak eta errentak jasotzen. 
Bestalde, jakinarazten dizuegu kontu korronte baten gozamendunak eskuragarri 
izango duela bertan den saldoa, jabe soilaren baimenaren beharrik gabe.
Gozamendunak eskuratzen duen zenbatekoa itzultzeko betebehar soila izango 
du, gozamena amaitzen denean. Jabe soilarekin, ordea, ez da gauza bera 
gertatzen: gozamendunaren berariazko baimena behar du kontuan den saldoa 
eskuratu ahal izateko. Arrazoi horregatik, kontu korrontetako eta eperako 
gordailuetako jabetza soila eta gozamena eskudirutan bihurtzea gomendatzen 
dizugu. Agirien Ereduen Eranskina atalean, gozamena kapitalizatzeko erabili 
ahalko dena eskaintzen dizuegu. Indarreko zerga araudiaren arabera, gozamena 
baloratzeko arau hau aplikatzen da zerga ondorioetarako:

- Gozamenaren balorazioa = 89 - kausatzailea hiltzen denean gozamendunak 
duen adina = gozamenduneko saldoari aplikatu beharreko jabari osoaren %,
+ gutxienez %10 eta gehienez %70.
- Jabetza soilaren balorazioa = 100 – gozamenaren balorazioa. 

1 Gozamena: Gozamendunari beste ondasun batez gozatzeko ematen zaion eskubidea (emaitzak eta errentak).
2 Jabetza soila: Jabeak ondasunaz gozatzen ez duen egoera (gozamendunak jasotzen ditu emaitzak eta errentak). 

Jaraunspena onartzeko eta
esleitzeko agiria betetzean
kontuan izan beharreko
gomendioak

Aukerak Sortzen

Testamentu prozesua BBVAn



Esleipendunek balorazio-irizpide hau erabili ahal izango dute nork bere buruari 
esleitzen dion eskudiruzko zenbatekoa kalkulatzeko, edo beste zenbateko batzuk 
adierazi ahalko ditu. 

Interesdunek bankuan indibisoan3 gordailututa dauden produktuak eurentzat 
adjudikatzen badituzte jaraunspena banatzeko agirian (adjudikazioan ehuneko 
zehatzak adierazita egon arren), produktu berriak interesdun horien guztien 
izenean irekiko dira, titularkide gisa.
Produktuak erabiltzeko erregimenari dagokionez, jaraunsleek ezarriko dute 
kontratuak sinatzen direnean. Interesdunek nahiago badute banako adjudikazioa 
(ez baterakoa), idatziz eskatu behar dute, data jarrita eta guztien sinadura 
bilduta. Dokumentu Ereduen Eranskina atalean, indibisoa hausteko erabili ahalko 
duzuen bat eskaintzen dizuegu.  

Ondasunak hainbat titular baditu, tartean oinordekoak ez direnak, haiei 
inbentariatuta ez dagoen zatia dagokie oinordetzaz. Hori dela eta, oinordekoei 
ondasunak gordailutu aurretik, oinordeko ez direnek idazki bat sinatu behar dute; 
bertan adieraziko dute ados daudela jaraunspenari dagokion portzentajearekin, eta 
jarraibideak emango dituzte titularkide gisa dagozkien ondasunak gordailutzeko.

Dokumentu Ereduen Eranskina atalean, jaraunsle ez den titularkidearen baimena 
jasotzeko erabili ahalko duzuen bat eskaintzen dizuegu. 

Kasu jakin batzuetan, beharrezkoa izan daiteke gida honetan zehaztutako 
dokumentazioan jasotakoez gain beste argibide batzuk eskatzea 
(saldo-desberdintasunen kasuan, egiteke dauden saldoen banaketan,…).

3 Indibiso: Hainbat pertsona jabetza beraren jabe direnean gertatzen da.

 

Aukerak Sortzen

Testamentu prozesua BBVAn



Behean sinatzen duenak (aurrerantzean, interesdunak), agiri honen bidez, jaraunsleentzako Premium Aholkularitza 

Zerbitzua kontratatzea eskatzen dio BBVAri, andre/jaun honen testamentuan: ............................................................. 

IFZ: .................................

BBVAk ematen duen zerbitzu horrekin, hildakoak BBVAn zituen kontu-saldoak, baloreak edota inbertsio-funtsak onartu, 

banatu eta esleitzeko agiria egiten da. 

Zerbitzu horren kostua 125 € + BEZa da (edo dagokion zerga Kanarietan, Ceutan eta Melillan). Hildakoak BBVAn dituen 

kontuetako edozeinetan zordunduko da zenbateko hori, testamentu-espedientea izapidetzen amaitu eta gero.

Zerbitzu hori jaraunsle, senipartedun edo jaraunspenean esku hartzen duten beste pertsona anitz dauden espedienteetan 

baino ez da eskaintzen. 

Agiri hau sinatzen duen interesduna jaraunsle unibertsal bakarra bada (edo haren ordezkaria, behar bezala egiaztatuta), 

ondoriorik gabe geratuko da kontratu hau, eta BBVAk ez du inolako zenbatekorik zordunduko hildakoaren kontuetan, 

oinordekoei emandako Premium Aholkularitza Zerbitzuarengatik. 

Horren arrazoia da oinordeko unibertsal bakarra dagoen kasuetan ez dela beharrezkoa hildakoaren posizioak banatzeko 

eta esleitzeko agiririk. 

Eta ados dagoela eta aipatu Zerbitzua kontratatzen duela adierazteko, interesdunak agiri hau sinatu du,

 …………………………………................................... jauna/andrea,

IFZ: ………………………………..….

Sinadura:

1. Eranskina. Premium Aholkularitza 
Zerbitzuaren Kontratua
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Aukerak Sortzen



 

 

2. Eranskina. Ezkontza-sozietatea 
desegiten duen banaketa-agiri 
pribatuaren Eredua 
(gogoan izan orri guztietan sinatu behar duzula) 

 
 
 
 

 
(Tokia)...................................(e)n.....(data)......./...../....(e)(a)n bildu dira (data)......./...../....(e)(a)n 

hildako .................................................. jaunaren/andrearen jaraunsleak eta ezkontide alargun(ts)a eta BBVAn gordailuan diren 

honako ondasun hauek jarraian azaltzen den eran banatzea adostu dute: 

 
 

KONTUAK ETA EPERAKO GORDAILUAK 
 
 

1) Kontu/gordailu zk.: ............................................................................................................................................ (idatzi kontratu-zk.) 

2) Kontu/gordailu zk.: ............................................................................................................................................ (idatzi kontratu-zk.) 

 
 

(Ezkontide alargun(ts)a).............................................................................................andreari/jaunari esleitzen zaio, jabari 
osoan, saldo guztien %..... irabazpidezko eskubideengatik, eta %...... jarauntsiko eskubideengatik, eta hori bera titularra 
den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) .................................................kontuan ordain diezaiotela 
eskatzen du. 
 

 
............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio saldoen %.... jabari osoan, eta 
hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) .................................................kontuan 
ordain diezaiotela eskatzen du. 
 

 
 

............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio saldoen %....jabari osoan, eta 
hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) .................................................kontuan 
ordain diezaiotela eskatzen du. 
 

 
 
 
 

Eperako gordailuaren kasuan, banaketa honela egin dadila eskatzen dugu (aukeratu bietako bat): 

■ Berehala; kasu horretan, kontratuan aurretiaz ezeztatzeko adostutako baldintzak aplikatuko dira. 
■ Gordailua iraungitzen denean, kontratuan adostutako dataren arabera. 
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INBERTSIO FUNTSAK 
 
 

1) Inbertsio funtsaren zk.: ......................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

2) Inbertsio funtsaren zk.: ......................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

 
 

(Ezkontide alargun(ts)a)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, 
(adierazi jabari osoan edo gozamenean den) ............................, partaidetza guztien %..... irabazpidezko 
eskubideengatik, eta %...... jarauntsiko eskubideengatik. 

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 

gozamenean den) ............................, partaidetza guztien %.....  

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 

gozamenean den) ............................, partaidetza guztien %.....  

 

 
BALOREEN GORDAILUAK 

 
 

1) Balore-gordailuaren zk.: ................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

2) Balore-gordailuaren zk.: .................................................................................................................................. (idatzi kontratu-zk.) 

 
 

(Ezkontide alargun(ts)a)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi 
jabari osoan edo gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio 
irabazpidezko eskubideengatik, eta (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio jarauntsiko 
eskubideengatik. 

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan 
edo gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 
  ......................................................................................................  

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 
gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 

 
 

Banatu eta gero akziorik soberan geratuko balitz, eta zatiezina denez, horiek (izendatu aurrekoen artetik soberan geratu 
diren tituluen onuraduna) ............................................................................ andreari/jaunari esleitzea adostu dute. 

Aurreko paragrafoan ez bada esleipendunaren daturik betetzen, ezkontide alargun(ts)ari esleituko zaizkio. 
 
 

BBVAren aldetik kasu hauetan kobratuko diren tarifen inguruko informazioa jaso dut, eta gainerako tarifak kontsulta ditzaket 
www.bbva.es helbidean: 

■ Beste erakunde baten kontuetara ohiko transferentziak egitea beharrezkoa balitz, %0,40ko komisio bat izango 
dute eragiketa bakoitzeko, eta gutxienez 6,00 € kobratuko da. Aurrekoa gorabehera, esleitutako kontu korronteko 
saldoen xedapena esleipendunak leihatilan egin ahal izango du, eta eragiketa horregatik ez da komisiorik 
kobratuko. 

■ Baloreak beste entitate batzuetara transferitzeak %0,35eko komisioa izango du, gehienez ere 600 € kobratuz 
balore klase bakoitzagatik. 

Paragrafo honetan azaltzen diren tarifen gainean dagozkion zergak kobratuko dira. 
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Interesdun guztien sinadura: 
 

.................................................andrea/jauna. 
IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 
 

.................................................andrea/jauna. 
IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

.................................................andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 
 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

.................................................andrea/jauna. 
IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

.................................................andrea/jauna. 
IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

.................................................andrea/jauna. 
IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 
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3. Eranskina. Ezkontza-sozietatea 
desegiten ez duen banaketa-agiri 
pribatuaren Eredua 
(gogoan izan orri guztietan sinatu behar duzula) 

 
 
 
 

 
(Tokia)...................................(e)n......... (data)......./...../....(e)(a)n bildu dira (data)......./...../....(e)(a)n hildako .................................................. 
jaunaren/andrearen jaraunsleak eta ezkontide alargun(ts)a eta BBVAn gordailuan diren honako ondasun hauek jarraian azaltzen 
den eran banatzea adostu dute: 

 
 

KONTUAK ETA EPERAKO GORDAILUAK 
 
 

1) Kontu/gordailu zk.: ............................................................................................................................................ (idatzi kontratu-zk.) 

2) Kontu/gordailu zk.: ............................................................................................................................................ (idatzi kontratu-zk.) 

 
 

(Ezkontide alargun(ts)a)............................................................................................. andreari/jaunari saldo guztien %..... 
esleitzen zaio jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du. 

 

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari saldo guztien %..... esleitzen zaio 
jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du. 

 
 

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari saldo guztien %..... esleitzen zaio 
jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du. 

 

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari saldo guztien %..... esleitzen zaio 
jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du. 

 

 
Eperako gordailuaren kasuan, banaketa honela egin dadila eskatzen dugu (aukeratu bietako bat): 

■ Berehala; kasu horretan, kontratuan aurretiaz ezeztatzeko adostutako baldintzak aplikatuko dira. 
■ Gordailua iraungitzen denean, kontratuan adostutako dataren arabera.
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INBERTSIO FUNTSAK 
 
 

1) Inbertsio funtsaren zk.: ......................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

2) Inbertsio funtsaren zk.: ......................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

 
 
 

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari partaidetzen %..... esleitzen zaio 
(adierazi jabari osoan edo jabetza soilean den) .................................................  

      

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari partaidetzen %..... esleitzen zaio 
(adierazi jabari osoan edo jabetza soilean den) .................................................  

      

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari partaidetzen %..... esleitzen zaio 
(adierazi jabari osoan edo jabetza soilean den) .................................................  

      

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari partaidetzen %..... esleitzen zaio 
(adierazi jabari osoan edo jabetza soilean den) ................................................. 

      

 
 
 

BALOREEN GORDAILUAK 
 
 

1) Balore-gordailuaren zk.: ................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

2) Balore-gordailuaren zk.: .................................................................................................................................. (idatzi kontratu-zk.) 

 
 

(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 
gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 
  ...........................................................................................................  

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 
gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 
  ............................................................................................................  

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 
gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 
  ............................................................................................................  

 
(Jaraunslea)............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio, (adierazi jabari osoan edo 
gozamenean den) ................................, (akzioaren izena) ............................(e)ren (akzio kopurua)....... akzio. 
  ............................................................................................................  

 
 
 
 

Banatu eta gero akziorik soberan geratuko balitz, eta zatiezina denez, horiek (izendatu aurrekoen artetik soberan geratu diren 
tituluen onuraduna) ............................................................................ andreari/jaunari esleitzea adostu dute. 

Aurreko paragrafoan ez bada esleipendunaren daturik betetzen, ezkontide alargun(ts)ari esleituko zaizkio.
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BBVAren aldetik kasu hauetan kobratuko diren tarifen inguruko informazioa jaso dut, eta gainerako tarifak kontsulta ditzaket 
www.bbva.es helbidean: 

 
■ Beste erakunde baten kontuetara ohiko transferentziak egitea beharrezkoa balitz, %0,40ko komisio bat izango 

dute eragiketa bakoitzeko, eta gutxienez 6,00 € kobratuko da. Aurrekoa gorabehera, esleitutako kontu korronteko 
saldoen xedapena esleipendunak leihatilan egin ahal izango du, eta eragiketa horregatik ez da komisiorik 
kobratuko. 

■ Baloreak beste entitate batzuetara transferitzeak %0,35eko komisioa izango du, gehienez ere 600 € izanik balore 
klase bakoitzagatik. 
 

Paragrafo honetan azaltzen diren tarifen gainean dagozkion zergak kobratuko dira. 
 
 
 

Interesdun guztien sinadura: 
 
 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 
 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 
................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 
 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 

................................................. andrea/jauna. 

IFZ:  ................................................. 

Sinadura: 



1 

 

 

4. ERANSKINA. INDIBISOA HAUSTEKO AGIRIAREN EREDUA 
(gogoan izan orri guztietan sinatu behar duzula). 
 
..........................(e)n ........(e)ko ....................ren ......(e)(a)n bildurik ............. (data) ......../..../....(e)(a)n hil zen 
.................................................................... andrearen/jaunaren jaraunsleak, hau adierazten dute: 

 

 

Jaraunspena banatzeko (idatzi banaketa-agiriaren data) ........../..../....(e)ko agirian, jarraian zehazten diren ondasunak 
indibiso banatu ziren, hau da, bateraturik, hemen sinatzen dutenei: .........  

 

 

KONTUAK/GORDAILUAK/INBERTSIO FUNTSAK/BALOREAK: 
 

1)  ............................................................................................................................................................................. (idatzi kontratu-zk.) 

2)  ............................................................................................................................................................................. (idatzi kontratu-zk.) 

3)  ............................................................................................................................................................................. (idatzi kontratu-zk.) 
 

Hala ere, gure asmoa da idazki honen bidez banaketa egitea. Ondorioz, Bankuari eskatzen diogu ondasunak banaka 
gordailutzea, (idatzi banaketa-agiriaren data) ......./..../....(e)ko banaketa-agirian adierazitako jabetza-proportzioaren arabera. 
 

Jarraian, jaraunsle bakoitzari esleitutako saldoak transferitzeko/jasotako akzioak gordailutzeko kontratu-zenbakiak 
azaltzen dira: 

(Ezkontide alargun(ts)a) ....................................................................................... andreak/jaunak eskatzen du ordainketa (idatzi 
abonu-kontuko IBANa) ........................................ kontuan eta (idatzi balore-kontratuaren zk.) .................................... 
zenbakiko balore-erreferentzian egitea. 
 

(Jaraunslea) ....................................................................................... andreak/jaunak eskatzen du ordainketa (idatzi abonu-
kontuko IBANa) ........................................ kontuan eta (idatzi balore-kontratuaren zk.) .................................... zenbakiko 
balore-erreferentzian egitea. 
 

(Jaraunslea) ....................................................................................... andreak/jaunak eskatzen du ordainketa (idatzi abonu-
kontuko IBANa) ........................................ kontuan eta (idatzi balore-kontratuaren zk.) .................................... zenbakiko 
balore-erreferentzian egitea. 
 

 
 

Indibisoa banatu eta gero akziorik soberan geratuko balitz, eta zatiezina denez, horiek (izendatu aurrekoen artetik soberan 
geratu diren tituluen onuraduna) ............................................................................ andreari/jaunari esleitzea adostu dute. 

   1. Ezkontide alargun(ts)ari. 

2. Aurreko atalean ez balitz zehaztuko onuradunik, soberan geratzen diren baloreak irizpide hauei jarraituz esleituko dira: 

 

Interesdun guztien sinadura: 
 

................................................. andrea/jauna.    ............................................... andrea/jauna. 

IFZ: .................... IFZ: .................... 

Sinadura: Sinadura: 
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5. ERANSKINA. GOZAMENA KAPITALIZATZEKO 
AGIRIAREN EREDUA (gogoan izan orri guztietan 
sinatu behar duzula). 

 
 

..........................(e)n (data)......../..../.....(e)(a)n bildurik .................................................................. andrea/jauna gozamendun gisa, 

................................................ andrea/jauna jabe soil gisa, eta .......................................................................... andrea/jauna jabe soil 
gisa, hau adierazten dute: 

 

(data) ......../..../....(e)(a)n hil zen ............................................................................. andrearen/jaunaren jaraunspena 
banatzeko ......../..../....(e)ko data duen banaketa-agirian, jarraian azaltzen diren kontu-korrontetako/gordailuetako 
saldoa gozamenean eta jabetza soilean esleitu izan zirela hemen sinatzen dutenei:  

 
 

 
1) Kontu zk.: ....................................................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 

2) Kontu zk.: ....................................................................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk.) 
 
 

 

- ............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio banaketa-datan dagoen saldoaren 
%...., jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du.  

 

- ............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio banaketa-datan dagoen saldoaren 
%....., jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du.  

 

- ............................................................................................. andreari/jaunari esleitzen zaio banaketa-datan dagoen saldoaren 
%...., jabari osoan, eta hori bera titularra den (idatzi abonua egitea nahi duen kontuaren IBANa) 
.................................................kontuan ordain diezaiotela eskatzen du.  

 
 

Interesdun guztien sinadura: 
 

…………………………………. jauna/andrea   …………………………………. jauna/andrea 

IFZ: ....................   IFZ: .................... 

Sinadura:                                                                              Sinadura: 
 
 

 …………………………………. jauna/andrea, 
 IFZ: ………………………………..…. 
 Sinadura: 
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6. ERANSKINA. JARAUNSLE EZ DEN TITULARKIDEAREN 
ADOSTASUNERAKO AGIRIAREN EREDUA (gogoan izan orri 
guztietan sinatu behar duzula). 

 
(Tokia) ...............(e)n, (data) ...... /....../…….(e)(a)n, .................................................................... andreak/jaunak adierazten 
du (data) ........../..../....(e)(a)n hil zen ........................................................... andrearen/jaunaren jaraunspenaren banaketa 
egiteko ......../..../....(e)ko agirian, jarraian zehazten diren kontratu hauen gainean: 
 
 
KONTUAK/GORDAILUAK/INBERTSIO FUNTSAK/BALOREAK: 
 
1) ...................................................................................................................... (idatzi kontratu-zk) 
2) .......................................................................................................................(idatzi kontratu-zk) 
3) .......................................................................................................................(idatzi kontratu-zk) 
 
 
 
Jaraunspenari esleitu zaiola horietan gordailututa diren ondasunen/saldoen %..... , eta niri %....... esleitu zaidala, 
titularkide naizenez. 
 
Dokumentu honen bidez, adierazten dut ados nagoela arestian zehaztutako esleipen-portzentaje horiekin. 
 
 
 
 
Titularkidearen sinadura: 
 
............................................................................... andrea/jauna. 
IFZ: .................... 
Sinadura: 

 



7. ERANSKINA. OINORDETZEN GAINEKO ZERGA ORDAINTZEKO AURRERAKINA 
ESKATZEKO AGIRIAREN EREDUA (hildakoaren titulartasuneko posizioetatik). 

 
(Data)  ..…/….../ …….. (e)(a)n hil zen ………………………………………………………….…..., andrearen/jaunaren 
IFZ ……………. (idatzi kausatzailearen IFZ), jaraunsleek, (data)  ..…/….../ ……. (e)ko datan, BBVAri eskatzen 
diogu kausatzailearen titulartasuneko posizioetan jarraian adierazten diren aginduak premiaz 
gauzatu ditzatela (markatu dagokion aukera): 
 

Zenbateko hauek itzultzea (adierazi zenbatekoa): 
 

·.…..…,….. € (idatzi kontratu-zk.) kontutik/eperako gordailutik, …………………….. 
 
·.…..…,….. € (idatzi kontratu-zk.) kontutik/eperako gordailutik, ………….………….. 

 
 
Honako helburu bakar honekin: goian aipatutako hildakoaren jaraunspenaren oinordetza-zergaren 
kuotari buruzko ordainketa hauei erantzutea, zergapeko honi/hauei dagokienez: 
 
…………………………………………………………………………..… andrea/jauna, …………………………………………..  
€-ko zenbatekoarekin. 
 
…………………………………………………………………………..… andrea/jauna, …………………………………………..  
€-ko zenbatekoarekin. 
 
Ordainketa horiek dagokion erakunde biltzailearen alde egingo dira, honen bidez:  

 
     transferentzia 

 
     txeke 

 
     izenduna zuzeneko ordainketa 

 
Jaraunsleek aitortu dute BBVAk jakinarazi izan diela saldoen titulartasuna euren alde alda daitekeela, 
dagozkion izapideak egin ondoren. 

 

Interesdun guztien sinadura: 

………………............................... andrea/jauna.  ………………............................... andrea/jauna. 

IFZ: ………………..               IFZ. ………………..  

Sinadura:      Sinadura:  
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