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Edukien 
aurkibidea



Webgunean sartzeko URLa 
www.recargatuc.es da. 
Webgunean kargatzea bi modutara egin 
daiteke: era anonimo edo izengabean eta saioa 
hasita. Birkarga izengabeak soil-soilik 
ahalbidetzen du birkargak txartelaren 
diru-zorroan egitea; saioa hasita egindako 
birkargak, aldiz, beste funtzionaltasun batzuen 
artean, abonuak kargatzea, autobirkarga eta 
txartel baten azken mugimenduak ikustea 
ahalbidetzen du.

Jarraian, funtzionaltasun guztiak zehazten dira 
eta nola erabili bakoitza.

Deskribapena
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‘EHGko birkarga’ mugikorrerako app-rako erabilitako kontua eta webgune honetarakoa 
berbera da. Aplikaziorako sortutako kontu bat edukiz gero, webgunean erabil daiteke, 
eta webgunean kontu berri bat sortzen bada, app-an ere funtzionatuko du.

Erabiltzailearen
kontua 
kudeatzea

2.a Kontua sortzea   
Kontu berri bat sortzeko prozesua webguneko 
orrialde nagusitik hasten da, saioa hasteko 
formularioan, “Erregistra zaitez” sakatuta.

Datuak betetakoan eta lege-baldintzak eta 
pribatutasun-politika onartutakoan, erabiltzai-
leari mezu elektroniko bat bidaliko zaio, 
kontua egiaztatzeko. Kontua egiaztatu arte 
ezin da erabili.
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Ez bada gogoratzen erabilitako pasahitza, webgune-
ko orrialde nagusitik aldatu egin daiteke, saioa 
hasteko formularioan “Pasahitza ahaztu zaizu?” 
sakatuta.

Idatzitako helbide elektronikoa profil aktiboa duen 
pertsona batena bada, helbide horretara mezu bat 
bidaliko da, pasahitza aldatzeko jarraibideak izango 
dituena.

Pasahitza ahaztuz gero pasahitz hori berreskuratzeaz gain, aldatu ere egin daiteke. Horretarako, saioa hasi behar 
da. Hain zuzen, pasahitza aldatzeko, eremu pribatuko “Konfigurazioa” atalean sartu behar da. Eremu pribatuko 

“Konfigurazioa” menutik ere hel daiteke horra.

Behin konfigurazio-fitxara iristen denean, “Pasahitza aldatu” sakatu behar da, pasahitza aldatzeko formularioa 
erakusteko. 

Kontuan izan behar da pasahitza aldatu ondoren berriro hasi beharko dela saioa.

2.b  Pasahitza berreskuratzea

2.c  Pasahitza aldatzea
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Saioa hasten duten erabiltzaileentzako funtzionaltasun esklusiboetako bat da. Birkarga bat egitean, txartela 
kontuari lotzen zaio, eta horrek ahalbidetzen du saldoa ikustea, duela gutxi egindako birkarga bat deuseztatzea 
eta txartel horren autobirkarga aktibatzea. 

Lehenbiziko pausoa da saioa hastea orrialde nagusiko formularioan. Hori egin ondoren, erabiltzailea webgunearen 
eremu pribatura birbideratuko da, zeinaren URLa hau den:  https://www.recargatuc.es/mi-cuenta.

Birkarga
erabiltzailearekin

3.a  Txartel berria lotzea 
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EHGko txartelaren IDE eremua 12 digituko zenbaki bat 
da, eta EHGko txartelen atzealdean egoten da. Aliasaren 
eremuak txartelari izen bat jartzeko balio du, hartara, 
txartelen zerrendetan errazago identifikatu ahal izateko. 
Bi eremu horiek bete ondotik, diru-zorroan kargatu nahi 
den zenbatekoa hautatu ahal da edo abonu bat erosi 
ahal da.

Horretarako, “EHGko txartel berria” atalean sartu behar da, eremu pribatuko “Kargatu” atalean dagoenean. 



Txartel bat webgunetik kargatu denean, erabiltzailearen kontuari lotuta gelditzen da, eta horrek 
ahalbidetzen du “Nire txartelak” ataletik hautatzea.

Kontuari txartel berri bat lotu zaion edo jada lotuta dagoen bat 
kargatu den axola izan gabe, kargatzeko prozesua berbera da 
behin hautatu denean kargatu nahi dena. Bi kasuetan egingo den 
eragiketaren laburpena erakusten da, erabiltzaileari eskatzen 
zaio pribatutasun-politika eta salmentaren eta itzultzearen 
terminoak eta baldintzak onartzeko. 

Bi kasuetan, gainera, erabiltzaileari banku-txartela etorkizuneko 
erosketetarako gordetzeko edo lehenago gordetako txartela 
erabiltzeko aukera ematen zaio. Garrantzitsua da nabarmentzea 
prozesu honetan ez direla gordetzen banku-txartelaren datuak, 
funtzionalitate seguru bat erabiltzen baita ordainketa-pasabi-
dean token bat sortzeko (identifikatzailea), hartara, eragiketa 
gehiago egin ahal izateko txartela berriro sartu edo idatzi behar 
izan gabe. Gainera, ordainketa egitean, bigarren autentifika-
zio-faktorea erabiltzeko eskatuko da.

 3.b Jada kargatuta dagoen txartela kargatzea

Zabaltzen den zerrendan erakusten den datua lotzeko unean idatzitako aliasari dagokio. Txartel bat hautatzeko 
unean, behean erakusketan da diru-zorroa eta abonua kargatu daitekeen edo ez.

 3.c Kargatzeko prozesua amaitzea
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Ordainketa-pasabidean prozesua amaitzean, erabiltzailea webgunera birbideratuko da eta orrialde bat erakut-
siko zaio, zeinetan birkarga ongi osatu den edo ez adieraziko zaion. 
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Eremu pribatuaren bigarren funtzionalitatea. Kontuari lotu zaizkion txartel guztiak erakusten dizkio 
erabiltzaileari.

Erakusten diren irudiak lotutako txartel-motari dagozkio, errazago identifikatzeko. Irudiaren behealdean 
erakusten den testua txartelaren aliasari dagokio. Eskuinean, arkatzaren ikonoak txartel horren aliasa 
aldatzeko aukera ematen du, eta zakarrontziaren ikonoak ahalbidetzen du txartela erabiltzailearen kontutik 
deslotzea edo kentzea, zerrenda horretan ez agertzeko gehiago (edonola ere, prozesu horrek ez du ezabatzen 
txartelaren inolako informaziorik).

Txartel bat sakatzean, txartelaren IDEa, iraungipen-data, abonurik aktibo baduen edo ez eta saldoa erakusten dira.

Nire txartelak
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Zerrendan txartel bat hautatu eta gero, pantailaren beheko aldean, webgunean duela gutxi egindako birkargen 
zerrenda bat erakusten da.

Azken bost minutuetan birkarga bat egin bada, “Birkarga deuseztatu” botoia aktibo egongo da eta birkarga 
itzultzeko bidea emango du. Berriro jaso nahi bada erabiltzailearen posta elektronikoan birkargaren ordainketa-
ren frogagiria, “Ordainketaren frogagiria bidali” botoia sakatu ahal da.

Jakinarazpen bat jasotzen denean, erabiltzaileak jakinarazpen hori sakatzen badu, birkarga egiaztatzeko 
eskatzen zaio, birkarga arrunt baten egiaztapena balitz bezala.

4.a  Birkargen zerrenda

4.b  Autobirkarga

Zerrendako txartel bat hautatzean, gainera, txartelerako autobirkarga-araua aktibatu ahal da.
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Autobirkarga funtzionaltasun bat da, eta honetarako bidea ematen du: sistemak jakinarazpen bat bidaltzen dio 
erabiltzaileari automatikoki, txartelaren saldoa berak aukeratutako zenbateko batetik jaitsi dela adierazteko 
(pertsonak lehenbiziko eremuan jarriko du zenbateko hori), eta, horrez gain, galdetzen dio ea birkarga bat egin nahi 
duen aukeratutako zenbateko batekin (pertsonak bigarren eremuan jarriko du zenbateko hori). Autobirkarga 
edozein unetan aldatu eta baliogabetu ahal da.



Euskarri teknikoa
Eremu pribatuko menuko hirugarren aukera da. Hemendik, erabiltzaileak gorabehera berri bat sor dezake 
eta aurretik sortu dituen gorabeheren egoera ikusi.
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Gorabehera berri bat sortzeko, formularioa bete behar da. “Kontakturako e-posta” eremuan idatzitako helbidean 
jasoko da, hain zuzen, sortutako gorabeheraren erantzuna, eta, hortaz, garrantzitsua da ongi idazten dela 
ziurtatzea. Euskarritik ematen den erantzunari erantzun nahi izanez gero, erabiltzaileak jasotzen duen mezuari 
erantzun beharko zaio.



Jakinarazpenak
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Eremu pribatuko menuko laugarren aukera da. Jasotako autobirkarga-arauen abisu guztiak ikus daitezke 
hemendik.

Jakinarazpen bat jasotzen denean, jakinarazpenen menuan puntu gorri bat agertzen da, eta behin 
bertara sartzen denean, jakinarazpen berria modu berberean markatzen da.  

Jakinarazpenean ageri den birkarga gauzatzeko, sakatu egin behar da. Hori egin eta gero, egingo duen 
birkargaren laburpen txiki bat erakusten zaio erabiltzaileari, eta eskatzen zaio egiaztatzeko eta onartzeko 
pribatutasun-politika eta salmentaren eta itzultzearen baldintzak, birkarga bat balitz bezala.



Konfigurazioa
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Eremu pribatuko menuko bosgarren eta azken aukera da. Hemendik, kontuari lotuta dagoen 
ordaintzeko metodoa deslotu edo bereizi ahal da eta pasahitza alda daiteke.

Kontuari lotuta dagoen ordaintzeko metodo bat 
edukiz gero, hemendik ikusi eta deslotu edo 
bereizi ahal da. Toki honetan erakutsitako 
informazioa ordainketa-pasabideak ematen 
duen bakarra da. Erabiltzaileak ez badu 
banku-txartelik lotuta kontuari, mezu bat 
erakutsiko zaio, txartel bat kargatu baino lehen 
egin dezakeela adierazteko.

Kontuaren pasahitza aldatzeko aukera da. Aintzat 
hartu behar da pasahitza hemendik aldatzeko beha-
rrezkoa dela une horretan dagoen pasahitza gogoan 
izatea. Hala, ahaztuta edukiz gero, pasahitza aldatu 
beharko litzateke “Pasahitza ahaztu zait” aukeraren 
bidez, eta hori orrialde nagusian dago.

Behin pasahitza aldatuta, saioa berriro hasi behar da.

7.a Ordaintzeko metodoa

7.b  Pasahitza aldatzea



Webgunearen orrialde nagusitik, saioa hasteko formularioaren behealdean dago birkarga izengabea. 

EHGko txartelaren IDE zenbakia idatzi (txartelaren atzealdean dagoen 12 digituko zenbakia) birkargaren 
frogagiria bidaliko den kontakturako helbide elektronikoa idatzi, birkargaren zenbatekoa hautatu eta “Kargatu” 
botoia sakatu eta gero, erabiltzaileari eskatuko zaio egiaztatzeko birkarga egin nahi duela eta pribatutasun-po-
litika eta salmentaren eta itzultzearen baldintzak onartzen dituela. 

Birkarga
izengabea
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Bi gauza horiek onartu eta “Orain ordaindu” sakatu ondoren, 
erabiltzailea ordainketa-pasabidera birbideratuko da modu 
seguruan, birkarga egiten amaitzeko. Ordainketa-pasabidean 
prozesua bukatutakoan, erabiltzailea webgunera birbideratuko 
da eta orrialde bat erakutsiko zaio, non adieraziko zaion birkarga 
ongi egin den edo ez. 

Birkarga ongi egiten bada, birkargaren frogagiria erabiltzaileak emandako helbide elektronikora iritsiko da.


