
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA ATZERRIKO HIZKUNTZA PROFESIONALA ZERBITZU FINANTZARIOEN 

INGURUKO AHOLKULARITZA ETA KUDEAKETARAKO  
Kodea  MF0992_3 
Lanbide-arloa Administrazioa eta kudeaketa 
Lanbide-eremua Finantzak eta aseguruak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Produktu eta zerbitzu finantzarioen merkaturatzea eta administrazioa Maila 3 

Pasiboko produktu eta zerbitzu finantzarioen inguruko aholkularitzarako kudeaketa 
administratiboa. 80 

Aktiboko produktuen inguruko aholkularitzarako kudeaketa administratiboa. 70 
Produktu eta zerbitzu finantzarioen kudeaketa komertziala eta kanal osagarriak 50 
Kutxako eragiketen kudeaketa eta kontrol administratiboa 50 
Eragiketa ekonomiko-finantzarioen kudeaketa eta kontabilitate-analisia  70 
Bezeroari arreta ematea eta zerbitzu finantzarioen kontsultekin lotutako zuzemenak 
egitea 70 

Zerbitzu finantzarioetako bezeroen kexak eta erreklamazioak bideratzeko 
zuzemenak egitea 50 

Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/intraneta eta posta elektronikoa  
(zeharkakoa) 30 

Testu-tratamenduetarako aplikazio informatikoak (zeharkakoa) 30 
Kalkulu-orrien aplikazio informatikoak. (Zeharkakoa) 50 
Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak (zeharkakoa) 50 
Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: informazio-grafikoak (Zeharkakoa) 30 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 

Kudeaketa administratiboko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0992_3 ATZERRIKO HIZKUNTZA BATEAN KOMUNIKATZEA, 
ERABILTZAILE INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN, ZERBITZU FINANTZARIOEN AHOLKULARITZAREKIN ETA KUDEAKETAREKIN 
LOTUTAKO JARDUERETAN. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gizarte-alorrarekin eta zerbitzu finantzarioekin erlazionatuak dauden atzerriko hizkuntza bateko ahozko arrazoibideetatik informazioa 
lortzea eta interpretatzea, aurrez aurre nahiz edozein komunikabide eta euskarriren bidez igorriak izanik, zarata eta distortsio gehiegirik izan 
gabe. 

EI1.1 Produktu eta zerbitzu finantzarioen alorreko eta aseguru pribatuen alorreko erregistroak identifikatzea: iradokizunak, kontsultak, 
kexak, erreklamazioak, finantza- eta aholkularitza-beharrak detektatzea, eta abar. 
EI1.2 Ingurune pertsonaleko (identifikazio pertsonala, interesak eta beste), familiako eta bezeroen ingurune profesionaleko gaiei 
buruzko elkarrizketa ez-formalak ulertzea, ahalegin pixka bat egin behar bada ere, erantzun egoki bat eman ahal izateko. 
EI1.3 Hizkuntza estandarreko ahozko jarraibide eta mezuak oinarri hartuta, haien ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik eta 
erritmoa arrunta izanik, alderdi garrantzitsuak ulertzea, eta beharrezko oharrak egitea. 
EI1.4 Azkar bereiztea hainbat komunikazio-helburutarako (aholkuak eta azalpenak ematea, deskribatzea, iradokitzea eta beste) 
erabiltzen diren elementu linguistikoak, baita hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak ere. 
RI1.5 Ahots-postontzietan grabatutako mezu telematikoen edo beste mezu ondo zehaztu batzuk abiapuntu harturik, mezuok zerbitzu 
finantzarioetako bezeroei arreta emateko egoera tipoetan (produktu edo zerbitzuei buruzko informazio-eskaerak, edo beste batzuk) 
gertatzen direla kontuan hartuz: 

- Elkarrizketako ideia nagusiak ulertzea, diskurtsoen erritmoari erraz jarraikiz. 
- Ideia nagusiak laburtzea, xehetasunak argudio-lerro konplexuetan baieztatuz. 

EI1.6 Bere jarduera-eremuko beste profesional batzuekin ahozko komunikazioak izatean xehetasun garrantzitsuak eta lexiko tekniko 
propioa identifikatzea. 
EI1.7 Egoera profesional ondo zehaztu batean, zeinean simulatzen baita produktu eta zerbitzu finantzarioei eta aseguru pribatuei 
buruzko informazioa eskatzen duen bezero bati ematen zaio arreta: 
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- Barne- edo kanpo-bezeroak ahoz egindako eskaerak xehetasunez identifikatzea, eta ideia nagusiak azaltzea. 
- Egoki identifikatzea komunikazioan hitzezkoak ez diren elementuak, solaskideari nabarmen uzteko arreta jartzen zaiola. 
- Ahozko mezua entzuten den bitartean, haren elementu garrantzitsuei buruzko ohar zehatzak egitea, ama hizkuntzan. 
- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak azaltzea. 

A2: Zerbitzu finantzarioetako informazio eta dokumentu askotarikoak, luze eta konplexuak, edozein euskarritan eta atzerriko hizkuntzan 
idatziak, nolabaiteko autonomiaz interpretatzea, informazio orokor eta espezifikoak lortzea edo punturik garrantzitsuenak laburbiltzea. 

EI2.1 Produktu eta zerbitzu finantzarioetako eta aseguru pribatuetako dokumentazio eta terminologia ohikoa identifikatzea. 
EI2.2 Itzulpen-tresna eta -baliabide egokienak, sarbide azkar eta zehatzekoak, konbentzionalak nahiz informatikoak identifikatzea. 
EI2.3 Zerbitzu finantzarioetako dokumentu baten irakurketan oinarriturik (korrespondentzia komertziala —konbentzionala edo 
elektronikoa—, oharrak, jakinarazpenak, proposamen-formularioak, kontratuak, eta abar): 

- Proposatutako dokumentuetako datu giltzarriak eta xehetasun garrantzitsuak hautematea edo aurkitzea. 
- Testua idatziz eta zuzen laburbiltzea, eta alderdi giltzarriak nabarmentzea. 

EI2.4 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen arloetako dokumentu erreal eta ohikoak eta haietatik hartuko datu ondo 
zehaztuak abiapuntu harturik: 

- Atal bakoitzean zer informazio eskatzen den identifikatzea. 
- Dokumentu bakoitzaren ezaugarriak identifikatzea. 
- Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen kontratazioarekin erlazionatutako xehetasun espezifikoak zehatz-

mehatz lortzea: izenak, orduak, datak, tarifak, kuotak, prezioak, ezaugarri teknikoak, edo beste batzuk. 
- Lanbide-eremuko oinarrizko adierazpen espezializatuak zehaztasunez ezagutzea eta interpretatzea. 
- Hitz eta esaldi ezezagunen esanahia arrazoizko zehaztasunez ondorioztatzea, testuinguruaren azterketa eginez. 
- Dokumentuetako edukia itzultzea eta laburbiltzea. 
- Ulermena egiaztatzea, testuinguruko giltzarriak erabiliz. 

EI2.5 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako testuak eta dokumentuak abiapuntu harturik: 
- Atzerriko araudia, adituen iritziak, artikuluak eta beste batzuk interpretatzea. 
- Konplexuak ez diren dokumentu luzeak zehaztasunez itzultzea, itzulpen-tresna egokiak erabiliz. 

A3: Atzerriko hizkuntza batean argi eta zehatz hitz egitea gizarte-alorreko eta zerbitzu finantzarioen alorreko egoera tipoetan, kortesia-arau 
egokiei jarraituz, emandako informazioa argumentatuz eta beharrezko dena nabarmenduz, eta erraz eta naturaltasunez erabiliz hizkuntza. 

EI3.1 Erabilitako hizkuntzaren eta solaskidearen hizkuntzaren egitura, erregistro, eta agurtzeko, eskerrak emateko edo barkamena 
eskatzeko formalitateak identifikatzea, eta kultura batekin zein bestearekin lotuta dauden kortesia-arauak identifikatzea. 
EI3.2 Hitzorduak kudeatzeari buruzko ahozko mezuak edo argibideak aurrez aurre eta zuzenean edo telefonoz transmititzeko egoera 
simulatuetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Bezeroekiko hitzorduak kudeatzean (komunikatzea, ezeztatzea, atzeratzea eta beste), zehatz, argi eta xehe transmititzea 
proposatutako mezua, inolako nahasterik eragiteko aukerarik eman gabe. 

- Ahoz eta zehaztasunez deskribatzea proposatutako jarraibideen edo prozeduren pausoak: produktuak eta zerbitzuak sustatzea, 
kanal aukerazkoak sustatzea, bileretarako hitzorduak, helbideak eta beste. 

- Zuzen eta eraginkortasunez erabiltzea produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako terminologia 
berezkoa eta hizkuntzaren beste elementu batzuk, hitzorduak kudeatzeko, bezeroari arreta emateko, eta produktuak eta 
zerbitzuak aurkezteko eta sustatzeko lanetan diskurtso argi eta koherentea osatzen laguntzen dutenak. 

- Zuzen adieraztea jarrerak eta konbentzitze-hizkuntzaren elementuak. 
- Hitzezko informazioa modu xehe eta argian ematea diskurtso natural batean, eta, zalantzak sortzean, eten luzerik egin gabe 

egiturak eta adierazpenak bilatzeko. 
EI3.3 Produktu eta zerbitzu finantzarioak eta aseguruetakoak oharretatik, testu idatzi batetik edo material bisualetatik (grafiko, 
diapositiba, bideo eta beste) abiatuz aurkezteko egoeratan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta egonik: 

- Proposatutako produktuak edo zerbitzuak (aktiboko produktuak, ondare-inbertsioko aukera, aseguru pertsonalak, ondare-
aseguruak eta kalte materialetako aseguruak) argi eta zehatz aurkeztea sekuentzia logiko baten bidez, eta adibide eta 
xehetasun esanguratsuekin hornitzea. 

- Eraginkortasunez eta zuzen erabiltzea produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako hiztegia, gabeziak 
osatzeko itzulinguruak eta parafrasiak eginez. 

- Diskurtsoa koherentziaz adieraztea, alderdi guztiak mekanismo-kopuru mugatu batekin erlazionatuz, eta ahoskera eta intonazio 
argi eta naturalak erabiliz.  

- Hizkuntza malgutasunez erabiltzea, solaskidearen ezaugarri soziokulturaletara eta komunikazio-testuingurura egokitzeko, 
diskurtsoaren formulazioa, erregistroa eta hitzezkoak ez diren komunikazio-elementuak aldatuz. 

- Diskurtsoan egindako akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 
A4: Zerbitzu finantzarioen alorreko jarduerekin erlazionatutako dokumentuak edo formularioak argi eta xehe idaztea eta/edo betetzea 
atzerriko hizkuntza batean, euskarri guztietan, hizkuntza tekniko egokia erabiliz eta zuzentasun formal, lexiko, ortografiko eta sintaktikoari 
eutsiz. 

EI4.1 Aurkezpen edo txosten profesionaletarako testuak planifikatzea eta paragrafo labur eta sekuentziatuetan antolatzea (hala 
badagokio, ordena kronologikoan), eta hartzailearengan zer eragin izan lezakeen zehaztea. 
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EI4.2 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako dokumentazioan (korrespondentzia konbentzionala eta 
elektronikoa, oharrak, jakinarazpenak, proposamen-formularioak, kontratuak, sustapen-materiala, informazioa-dosierra, eta abar) erabili 
ohi den terminologia tekniko zabala identifikatzea. 
EI4.3 Zuzentasunez erabiltzea oinarrizko elementu gramatikalak, puntuazio-markak, lanbide-esparruko erabilera orokorreko eta 
espezializatuko hitzen ortografia eta gertatzeko aukera gehien duten egoerekin erlazionatutako egitura-zerrenda bat, gaizki-ulerturik 
eragin gabe. 
EI4.4 Eskaera profesionalei buruz idatziz emandako argibide zehatz eta xehatuetatik abiatuz: 

- Jasotako argibideak zehatz interpretatzea. 
- Eskaera-mota identifikatzea (informazio-eskaera, produktu edo zerbitzuen eskaintzak, iradokizunak, kontsultak, kexak, 

erreklamazioak, zuzenketak edo ezeztapenak, eta beste), egitura formalak egokituz. 
- Beharrezko dokumentuak idaztea edo betetzea (korrespondentzia konbentzionala eta elektronikoa, oharrak, jakinarazpenak, 

proposamen-formularioak, kontratuak, sustapen-materiala, informazioa-dosierra eta beste), erabilitako atzerriko hizkuntzaren 
herrialdeko araudiari jarraituz. 

EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten egoera profesional simulatuetan: 
- Idatziz deskribatzea proposatutako informazioaren edo eskaeraren ezaugarri nagusiak. 
- Komunikazioaren hartzailearentzat argibide-multzo xehatu bat idaztea. 
- Bezero batentzat edo beste profesional batentzat testu labur bat idaztea (gutuna, faxa, oharra, mezu elektronikoa), lanbide-

esparruko gai bati buruzko informazio xehatua eskatzeko edo emateko. 
- Hainbat iturritako informazioa bidaia edo ekitaldi baten antolakuntzako gertakizunei buruzko txosten labur eta sinple batean 

laburbiltzea. 
- Testuaren zuzentasun gramatikal eta ortografikoa aztertzea. 

EI4.6 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako datu ondo zehaztuak abiapuntu harturik, zerbitzu 
finantzarioetako bezeroei emandako arretatik ondorioztatutako jarduera-txostenak idaztea, produktu edo zerbitzuen kontratazioari 
buruzko dokumentazioa betetzea, eta beste: 

- Zehatz betetzea, eta gramatika ongi erabiliz, jarduera-motara egokitutako dokumentuak (korrespondentzia komertziala, 
deialdiak, aktak, txosten profesionalak, aurrekontu-eskaerak, fakturak, bidaia-txartelak eta beste). 

- Mezu elektronikoak eta faxak erabiliko den transmisio-bitartekorako egokiak diren egitura lexiko eta sintaktikoekin egitea, 
transmititzeko proposatu den informazioaren deskribapen argiak eginez. 

- Egindako akatsak identifikatzea, idatziz jasotzea eta zuzentzea. 
EI4.7 Itzulpen-tresnetatik datorren informazioa testuinguruaren eta koherentziaren irizpideak ezarriz erabiltzea. 

A5: Ahoz komunikatzea, informazio konplexua erraz eta eraginkortasunez trukatuz solaskide batekin edo gehiagorekin atzerriko hizkuntza 
batean, aholkuak emanez eta konbentzituz zerbitzu finantzarioen alorreko egoera tipoetan, eta ziurtatuz informazioa ondo ulertu eta 
transmititu dela. 

EI5.1 Ahozko nahiz idatzizko testuinguruetako erreferentzia soziokulturalak identifikatzea. 
EI5.2 Atzerriko hizkuntza hitz egiten den lekuko solaskidearen erkidegoko eta norberaren erkidegoko ohiturak, erabilerak, balioak eta 
sinesteak definitzea, eta ezaugarri garrantzitsuenak alderatzea. 
EI5.3 Agurretako egiturak, erregistroak eta formalitateak identifikatzea, eta haiei dagozkien kortesia-arauekin erlazionatzea. 
EI5.4 Bezeroei arreta eta aholkularitza emateko buruz buruko elkarrizketen simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan proposatzen baita 
produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorrarekin erlazionatutako gai bat (aktiboko produktuak, ondare-inbertsioko 
aukerak, aseguru pertsonalak, ondare-aseguruak eta kalte materialetako aseguruak): 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta kortesia-arauak 

erabiliz. 
- Solaskidearen hizkuntzara eta kulturara egokitutako kortesia-egiturak eta -formulak erabiltzea. Diosalak, agurrak, eskaintzak, 

eskaerak eta beste batzuk. 
- Aurkezpenetan, solaskidea identifikatzean eta beharrezko informazioa eskatzean eta ematean, ohiko lexikoa eraginkortasunez 

eta zuzentasunez erabiltzea. 
- Atzerapenak, ez egoteak edo beste egoera batzuk zuzen, xehe eta argi arrazoitzea, adierazpen lexiko egokiak erabiliz. 
- Zehatz ulertzea solaskideak hizkuntza estandarrean emandako informazioa eta egindako eskaerak, baita zarata simulatuak 

daudenean ere. 
- Mezua ongi ulertzen laguntzeko eta ulertu dela adierazteko estrategia egokiak erabiltzea. 
- Azalpenak eta argudioak eraginkortasunez, xehe eta erraz ematea, eta solaskideak egindako galderetara egokitzea. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia arrazoitzea. 

EI5.5 Produktu eta zerbitzu finantzarioetako eta aseguru pribatuetako alorretako jarduerekin (hitzorduen kudeaketa, jakinarazpenak, 
abisuak eta beste) erlazionatutako telefono-elkarrizketa simulatuak abiapuntu harturik, zeinetan beharrezko egitura eta formula 
oinarrizkoak erabiltzen baitira: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta kortesia-arauak 

erabiliz. 
- Ahozko erregistroa proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
- Hiztegi tekniko egokia erabiltzea norberaren burua eta solaskidea identifikatzeko. 
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- Esamolde tekniko egokiak erabiltzea zerbitzu finantzarioen alorreko jarduerekin lotutako hitzorduak, komunikazioak, abisuak, 
gorabeherak edo beste egoera batzuk kudeatzeko elkarrizketetan. 

- Solaskidearen eskaerako elementu garrantzitsuenak ulertzea eta identifikatzea. 
- Azalpenak eta argudioak xehe eta eraginkortasunez ematea eskaerak onartzeko edo baztertzeko, kontratazio-gaietarako edo 

ohikoak diren beste egoera batzuetarako. 
- Estrategiak erabiltzea mezua ulertu dela bermatzeko: adostasunak, desadostasunak edo konpromisoak berriro formulatzea, argi 

geratu ez diren alderdiei buruzko argibideak eskatzea. 
- Askotariko adierazpenak erabiltzea bezeroaren arretari eta interesari eusteko. 
- Solaskidearen hizkuntzako gizarte-ohituren arabera agurtzea. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia arrazoitzea. 

EI5.6 Bezero askotarikoei arreta eta aholkularitza emateko simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan proposatzen baita produktu eta 
zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako gai bat (aktiboko produktuak, ondare-inbertsioko aukerak, aseguru pertsonalak, 
ondare-aseguruak eta kalte materialen aseguruak):+ 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta kortesia-arauak 

erabiliz. 
- Ahozko erregistroa (formala edo lagunartekoa) proposatutako egoerara eta testuingurura egokitzea. 
- Jarrera proaktiboz ematea aholkua edo aholkularitza, sortzen diren eztabaidetan. 
- Hitz egiteko txandak egoki erabiltzea. 
- Solaskideen ideiak zehatz ulertzea, eta ulermena bermatzeko egin beharreko galdera guztiak egitea. 
- Produktu edo zerbitzu finantzarioak eta aseguru pribatuetakoak modu konbentzigarrian azaltzea, beharrezko diren hipotesiak 

eta aukerak ezarriz, eta aukera bakoitzak dituen abantailak eta onurak proposatuz. 
- Sortutako eztabaidetarako egokia den hizkuntza-errepertorioa erabiltzea, adostasuna edo desadostasuna, konbentzimendua eta 

beste jarrera batzuk adieraziz, baita elkarrizketa hasteko edo amaitzeko ohiko esaldiak ere. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia arrazoitzea. 

EI5.7 Simulazio ondo zehaztuetan, zeinetan zerbitzu finantzarioen bezeroari arreta egiteko edo haren kontsultak, kexak edo 
erreklamazioak tratatzeko egoera zailak edo gatazkatsuak planteatzen baitira: 

- Beharrezko protokolo-arauak betetzea, solaskidea eta norbera identifikatzean. 
- Informazioa ematea edo jasotzea, solaskidearen arabera egokitutako erregistro linguistikoa eta protokolo- eta kortesia-arauak 

erabiliz. 
- Adierazi behar diren arrazoibideak nahiz haiek esateko bitartekoak edo estiloak zehaztea, eta entzulearengan zer ondorio dituen 

balioestea. 
- Kontsulta, kexa edo erreklamazio bati harrera egitean, onarpena, onarpenik eza, adostasuna edo errefusa adieraztea, hizkuntza 

eta intonazio egokia erabiliz, eta arrazoiak egituratuta. 
- Testuinguru, gramatika eta lexikoaren gakoez baliatzea zer jarrera edo asmo posible egon litekeen ondorioztatzeko eta haiei 

aurrea hartzeko. 
- Barkamena eskatzea, argi adieraziz egin diren akatsak eta behar bezala erabiliz enfasia, ñabardurak adierazteko. 
- Egoera bakoitzean, keinuei eta testuinguruari buruzko informazio guztia jasotzea. 
- Zailtasunak dituzten adierazpenak beste modu batera esatea, diskurtsoa eten gabe. 
- Hizkuntza eta kultura desberdinetako solaskideen arteko komunikazioan alderdi soziokulturalek duten garrantzia arrazoitzea. 

EI5.8 Atzerriko enpresetara egindako bisitaldien simulazio ondo zehaztu batean: 
- Bisita antolatzea, kontuan hartuz protokolo-arauak, ohitura profesionalak, ordutegiak edo herrialde horretako beste alderdi 

sozioprofesional batzuk. 
- Nork bere burua aurkeztea, herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohiturak kontuan hartuta. 
- Informazioa jasotzea eta ematea, hizkuntza zuzen eta zehatz erabiliz, eta, kasu-kasuan, herrialdeko lanbide-protokoloari 

jarraikiz jokabide-arauak betez. 
EI5.9 Produktu eta zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuko produktuen inguruko aholkularitzarekin lotutako egoera eta ekitaldi 
sozial ondo zehaztuen simulazioetan (bazkariak, koktelak, afariak edo beste batzuk): 

- Herrialdeko gizarte- eta kultura-usadio eta -ohituren arabera egokia den moduan janztea eta norberaren burua aurkeztea. 
- Egoera eta ekitaldi proposatuetan parte hartzen duten solaskideen usadioak, ohiturak eta protokoloa ezagutzea eta 

errespetatzea. 
- Egoera eta ekitaldi profesionalak antolatzea, parte hartzaileen ezaugarri soziokulturalak kontuan izanik. 
- Justifikatzea zenbaterainoko garrantzia duen protokolo-arauak, usadioak eta ohiturak behar bezala aintzat hartzeak produktu eta 

zerbitzu finantzarioen eta aseguru pribatuen alorretako harremanetan. 
 

Edukiak 
1. Atzerriko hizkuntza batean ematea aholkularitza eta arreta produktu eta zerbitzu finantzarioen bezero bati. 

− Pertsonak aurkeztea. Solaskideak atzerriko hizkuntza batean agurtzea eta identifikatzea. 
− Informazio-eskaera teknikoak ahoz zein idatziz identifikatzea. Produktu eta zerbitzu finantzarioen bezeroaren mezuak edo 

beharrak. 
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− Bezeroarengan identifikatutako beharrak kontuan hartuz pentsatutako produktu eta zerbitzu finantzarioak aurkeztea. 
− Modu egituratuan argumentatzea produktu eta zerbitzu finantzarioei buruzko aholkularitza ematean. 

• Galderak. 
• Erantzunak 
• Adostasuna adieraztea. 
• Desadostasuna. 
• Konparatzea. 
• Konbentzitzea. 
• Beste jarrera batzuk. 

− Kutxako arreta-zerbitzuko jarraibide xeheak deskribatzea. 
− Zerbitzu finantzarioen alorreko informazio administratibo edo komertziala bilatzea eta laburtzea. 
− Produktu eta zerbitzu finantzarioen alorreko testu administratiboak edo komertzialak interpretatzea eta idaztea. 
− Formulario eta dokumentu profesional administratibo eta komertzialak betetzea. 
− Aholkularitzarekin eta kutxako arreta administratiboarekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta oinarrizko lexikoa. 

• Aurrez aurrekoa. 
• Telefono bidezkoa. 
• Alderdi fonologikoak. 
• Zerbitzu finantzarioen alorrarekin erlazionatutako esapide idiomatikoak. 

− Erlazionatutako informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. Atzerriko bezeroen herrialdeetako finantza-alorrarekin 
erlazionatutako arau eta ohitura oinarrizkoak. 

2. Atzerriko hizkuntza batean ematea aholkularitza eta arreta aseguruetako bezero bati. 
− Solaskideen aurkezpena eta identifikazioa. Konbentzioak. Kortesia-jarraibideak. 
− Hitzorduak adostea, atzeratzea eta bertan behera uztea aseguruetako bezeroekin. 

• Formula komunikatibo formalak eta informalak. 
• Barkamena eskatzea. 
• Asmoak. 
• Lehentasunak. 

− Gai hauei buruz ahoz zein idatziz adierazitako behar edo eskaera tekniko errazak identifikatzea eta bideratzea: 
• Aseguruak eta ezbeharrak aurrez aurreko edo telefono bidezko arretan. 
• Konbentzitzeko, adostasuna eta desadostasuna adierazteko, eta beste jarrera batzuk adierazteko esapideak. 

− Dokumentuen interpretazioa. 
• Dokumentuak betetzea eta azaltzea. 
• Aseguru-mota guztien formulario eta elementu ohikoak: Kontratua, poliza, prima, proposamenak, klausula-multzoa, arriskua, 

beste batzuk. 
− Argumentazio egituratua aseguru-mota ororen aholkularitzan, helburu profesionalak lortzeko: 

• Gomendioak ematea eta interpretatzea. 
• Lehentasunak. 
• Konparazioak. 
• Eragozpenak. 
• Gogobetetzea. 
• Adostasunak. 
• Desadostasunak. 
• Beste batzuk. 

− Egiaztatze-estrategiak ezartzea. 
• Argibide- edo errepikapen-eskaerak. 
• Esanahiak baieztatzea. 
• Esapideak beste era batera esatea. 

− Konbentzitzeko eta jarraibideak helarazteko gaitasuna ezbeharretan laguntza ematean. 
− Aholkularitzarekin eta aseguruekin eta ezbeharretan eman beharreko laguntzarekin erlazionatutako baliabideak, egitura 

linguistikoak eta oinarrizko lexikoa. 
• Aurrez aurrekoa. 
• Telefono bidezkoa. 
• Alderdi fonologikoak. 

− Aseguruen alorrarekin erlazionatutako esapide idiomatikoak. 
− Erlazionatutako informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. Atzerriko bezeroen herrialdeetako aseguru-alorrarekin 

erlazionatutako arau eta ohitura oinarrizkoak. 
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3. Zerbitzu finantzarioetako bezero baten kontsultei, kexei eta erreklamazioei atzerriko hizkuntza batean arreta ematea. 
− Konbentzioak, kortesia-arauak eta harreman eta jarraibide profesionalak, egoera gatazkatsuak konpontzeko erabiltzen direnak. 

Hitz gabeko hizkuntzara egokitzea. 
− Eskaerak itzultzea, betetzea eta azaltzea. Zerbitzu finantzarioetako iradokizun, kexa eta erreklamazioekin erlazionatutako 

formulario eta informazio-dokumentu idatziak. 
− Egiaztatze-estrategiak ezartzea. Argibideak eta errepikatzeko eskatzea, esanahiak egiaztatzea, esapideak beste modu batera 

esatea. 
− Zerbitzu finantzarioetako iradokizun, kontsulta, kexa eta erreklamazioen inguruko arreta aurrez aurrekoarekin edo telefono 

bidezkoarekin erlazionatutako baliabideak, egitura linguistikoak eta oinarrizko terminologia, eta haiekin loturiko alderdi 
fonologikoak. 

− Zerbitzu finantzarioekin erlazionatutako esapide idiomatikoak. 
− Informazio sozioprofesionala bilatzea eta biltzea. Atzerriko bezeroen herrialdeetako finantza-alorrarekin erlazionatutako arau eta 

ohitura oinarrizkoak.  
− Diskurtso egituratua eskaera, iradokizun, kontsulta, kexa eta erreklamazioei arreta ematean. Gomendioak, lehentasunak, 

konparazioak, eragozpenak, kontrakotasuna, desadostasunak eta beste batzuk adieraztea eta interpretatzea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
- 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Produktu eta zerbitzu finantzarioen merkaturatzea eta administrazioa 
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