
 O
rri

 z
ur

ia
 A

dm
in

is
tra

zi
oa

re
nt

za
t d

a;
 h

or
ia

, b
er

riz
, i

nt
er

es
du

na
re

nt
za

t

1
Se

rv
ic

io
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 G
rá

fic
a/

20
08

   
   

  4
8-

01
0

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATU IDAZKARITZA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

LAN ETA
GIZARTE GAIETARAKO
MINISTERIOA

Aldi baterako ezintasuna eragin duena:      Ohiko gaixotasuna             Lan-istripua             Lanbide-gaixotasuna             Lanetik kanpoko istripua

Baja medikoaren data:

Aldi baterako ezintasuna dela-eta, izan al duzu beste prozesurik azken 6�hilabeteetan?                BAI              EZ

Nekazaritzako Erregimen Berezian inoren kontura ari den langilea bada: Baja medikoaren egunean zerbitzurik eman al duzu?         BAI              EZ

Benetako azken lanaldia egin den data

Lehen abizena

Jaioteguna

Ohiko egoitza: (kalea edo plaza)

Posta kodea

Zk-a Blokea Eskailera Solairua Atea

1.  DATOS PERSONALES
Bigarren abizena Izena

NANa - AIZ - pasaporteaGizarte Segurantzako zenbakia Harremanetarako telefonoa

ProbintziaHerria

KONTUZ: Inprimaki hau kopia-paperean egina dago. Kontuz ibili eta ez idatzi aldi berean orri batean baino gehiagotan, gainerakoak
ez gauzaeztantzeko. Bertan idazten hasi aurretik orriak banatzea gomendatzen dizugu.

Hasi orrialde honekin berarekin, baina lehenik irakurri arretaz atal guztiak eta horiei buruzko jarraibideak. Bete inprimakia ahalik eta
modurik osatu eta zehatzenean, prestazioaren izapidetzea errazteko.

LETRA LARRIZ ETA GARBI IDATZI.                                                                                        ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK

ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO
ORDAINKETA ZUZENA

4.  BESTELAKO DATUAK

4.1  DATU FISKALAK

Sexua
Gizona

Emakumea

2.  ESKAERAREN ARRAZOIA

3.  ALDI BATERAKO EZINTASUNAREN (ABE) ZUZENEKO ORDAINKETA KASUAK

Adierazi dagokion kausa:

Hamar langile baino gutxiago dituzten eta ABE ondoz ondoko sei hilabetez baino gehiagoz ordaindu duten enpresak, hauek hala
eskatu badute (MAren 16.2�artikulua, 66-11-25ekoa, abenduaren 7ko BOE).

Enpresaren ordainketa eskuordetuko betebeharra ez betetzea.

Erregimen Orokorrean integratutako kolektiboak (merkataritzako ordezkariak, artistak eta zezen-gaietako profesionalak)

Erregimen Berezietako langileak (autonomoak, nekazaritzakoak eta etxeko langileak)

ABE egoeran lan-harremana amaitzea/etetea:

Enpresan lanpostua borondatez utzi ondoren aldi baterako ezintasun-egoeran jarraitzea.

ABE egoerak jarraitzea langabezia-prestazioa jasotzeko aldia amaitu ondoren.

Langabezia-prestazioaren jasotzaileek proposatutako txostena dela-eta, medikuak alta ematea.

ABEren prestazioaren gehienezko epea agortzeagatik.

12�hilabetez aldi baterako ezintasun-egoera izan ondoren, luzapen-aldira igarotzeagatik, GSINek hala ebatzita.

Ezintasun iraunkorraren espedienteari hasiera emateagatik, GSINek hala ebatzita .

Bestelako arrazoiak

Kontratuan jasotako amaiera.
Epai judiziala, ebazpen administratiboa edo egintza irmoa, kaleratzea.
Erretiroa, ezintasuna edo enpresaburua pertsona juridiko gisa desagertzea.
Langile finko etendunen lan-harremana etetea.
Baja medikoko 15�egun baino lehen amaitzea.

{

PFEZren borondatezko atxikipen-tasa %

Zure egoitza fiskala FORU LURRALDEAN badago, PFEZren atxikipenaren ondoreetarako hau aplikatzea nahi duzu:

Taula orokorra. Seme-alaba kopurua                                      Pentsiodunen taula                             Borondatezko tasa %

ESPAINIAKO
GOBERNUA

EMPLEGU ETA
GIZARTE SEGURANTZAREN
MINISTERIOA
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Abizenak eta izena NANa - AIZ - pasaportea

(E)KO GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTU NAZIONALAREN PROBINTZIA ZUZENDARITZA

(e)n,            ko                                  (a)ren            (e)an.
Sinadura,

Zk-a Blokea Eskailera Solairua Atea

Informazioa posta elektronikoz jaso NAHI BADUZU, adieraz ezazu zure helbidea

Informazioa SMS bidez jaso NAHI BADUZU, adieraz ezazu zure telefono mugikorraren zenbakia

4.3    HIZKUNTZA KOOFIZIALA aukeratu, gutunak hizkuntza horretan jasotzeko

4.4    JAKINARAZPENEN HELBIDEA LEGEZKO ONDOREETARAKO (soilik 1. atalean adierazkitakoa ez bada)
Harremanetarako telefonoa

HerrialdeaProbintziaHerria

6.  PRESTAZIOA KOBRATZEKO MODUA

Helbidea: (kalea edo plaza)

Posta-kodea

4.2  ESKATZAILEAREKIN BIZI DIREN 26 URTETIK BEHERAKO SEME-ALABEN EDO ZAHARRAGO IZAN ARREN EZINDUAK DIRENEN NAHIZ

HARRERAKO ADINGABEEN DATUAK (lan-kontratua amaituta duten langileentzat bakarrik).

Aurreko urteko diru-sarrerak
Inoren konturako lana

eta lanbide- eta
enpresa-jarduerak(*)

Kapitalaren erren-
dimenduak eta/edo

beste errenta batzuk(*)

Ezinta-
suna al
duzu?

Egoera
zibila

Minus-
balio-
tasun-
maila

Jaioteguna
NANa - AIZ -
pasaporteaAbizenak eta izena

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

(*) Inoren konturako lana eta kapitalaren errendimenduak eta/edo beste errenta batzuk zenbatzeko, errendimendu gordina hartuko da aintzat. Inoren
konturako lana eta lanbide- eta enpresa-jarduerak zenbatzerakoan, errendimendu garbia hartuko da aintzat.

4.5   INFORMAZIO TELEMATIKOA

5.  ALEGAZIOAK

Bezero Kontuaren Kodea (BKK)

ERAKUNDEA
KONTROL
DIGITUA KONTU-ZENBAKIA

LEIHATILAN

KONTUAN/LIBRETAN

FINANTZA-ERAKUNDEAREN IZENA HELBIDEA Zenbakia

PK HERRIA PROBINTZIA

AITORTZEN DUT, nire erantzukizunpean, aldi baterako ezintasunaren prestazioa eman dakidan sinatzen dudan eskaera honetan
ematen ditudan datuak egiazkoak direla, eta adierazten dut jakinaren gainean nagoela prestazioa jaso bitartean
datu horietan aldaketarik izanez gero Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari jakinarazteko betebeharra dudala.

ADIERAZTEN DUT, baimena ematen dudala, Osasun Zerbitzu Publikoek edo hitzartutako zentroek zainduta, nire historial klinikoaren
datuak eman, kontsultatu edo haien kopia lortzeko, adierazitako datu ekonomikoak egiaztatzeko eta horiek Zerga
Administrazioko Estatu Agentzian (99-11-18ko Ministro Aginduan ezarri bezala) edo horien gaineko eskumena duen
beste edozein erakundetan dauden zerga-arloko datuekin alderatzeko, baita identifikazio pertsonaleko nahiz egoitzari
buruzko nire datuak kontsultatu ahal izateko ere, konfidentzialtasunaren bermearekin, datu horiek informatikoki
eskuratuz gero.

BULEGOA/
SUKURTSALA



Funtzionarioaren kargua eta izena

Data                               Lekua

Se
rv

ic
io

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
 G

rá
fic

a/
20

08
   

   
  4

8-
01

0
3

 O
rri

 z
ur

ia
 A

dm
in

is
tra

zi
oa

re
nt

za
t d

a;
 h

or
ia

, b
er

riz
, i

nt
er

es
du

na
re

nt
za

t

11 NANa, pasaportea edo baliokidea, AIZ
12 Azken hilabeteetako kotizazio-agiriak, honek

emanda:
Enpresak              Langileak              EEZPk

13 Autonomoak: lan-jardueraren egoeraren adierazpena.
14 Bajako edota baja berresteko partea.
15 Altako partea.
16 LI eta LG partea.
17 Lan kontratua
18 Kaleratze-gutuna.
19 Famili liburua.
10 Minusbaliotasunaren ziurtagiria.
11 Bestelako agiriak.

ALDI BATERAKO EZINTASUNAREN
ZUZENEKO ORDAINKETA ESKAERA

Espedientearen identifikazio-gakoa:

Harremanetarako funtzionarioa:

GSINeko erregistroa

AGIRIAK, ORIGINALAK ETA INDARREAN DAUDENAK,
GSIN-EK ESKAERA JASOTZEAN ESKATZEN DITUENAK:

ADMINISTRAZIOAK BETETZEKO

Abizenak eta izena: NANa - AIZ - pasaportea

Jaso dut                                                   Sinadura

Eskaera hau baliabide informatikoen bidez izapidetuko da. Hemen agertzen diren datu pertsonalak 1999-03-26ko Aginduak
sortutako fitxategi batean sartuko dira (99-04-08ko BOE), ematen zaion prestazioa kalkulatu eta kontrolatzeko, eta Gizarte
Segurantzako Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiaren babesean egongo dira.  Edozein unetan balia ditzakezu horko
datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak GSINen Zuzendaritza Probintzialaren aurrean
(Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999�Legearen 5.�artikulua, abenduaren 14ko BOE).

Jaso ditut eskatutako agiriak, zenbaki hauek izan ezik:

Sinadura

Sinadura

Indarrean dauden ondorengo agiri original hauek ikusita:

Egiaztatzeko eginbide hau egin da eskaera honetan jasotako
datuak eskatzaileak aurkeztutako edo erakutsitako agiri
originaletan agertzen direnekin bat datozela adierazteko.

ALDERATZEKO EGINBIDEA

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA

GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATU IDAZKARITZA

ESPAINIAKO
GOBERNUA

LAN ETA
GIZARTE GAIETARAKO
MINISTERIOA

Funtzionarioaren kargua eta izena

Data                               Lekua

ESPAINIAKO
GOBERNUA

EMPLEGU ETA
GIZARTE SEGURANTZAREN
MINISTERIOA



ESKABIDEA BETETZEKO ARGIBIDEAK

1. DATU PERTSONALAK.- Idatzi zure identifikazio pertsonalari eta egoitza iraunkorrari dagozkion datuak.

2. ESKAERAREN ARRAZOIA.- Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa. Idatzi dagokion data. Nekazaritzako
Erregimen Berezian inoren konturako langilea bada, prestazioa aintzat hartzeko eskatutako datuak bete behar
ditu, aldi baterako subsidioa eskuratzeko baldintzetako bat baja medikoaren egunean zerbitzuak ematen aritzea
baita. Adierazpen hori egiaztatu egingo da ondoren eta, Lan Prozedurari buruzko Legearen 145.2 artikuluarekin
bat etorriz, prestazioa ematea egokia ote den ere berrikusi ahal izango da eta, hala bada, bidegabe jasotako
prestazioen ondorioz sortutako zorra itzultzeko eskatu.

3. ALDI BATERAKO EZINTASUNAREN ZUZENEKO ORDAINKETA KASUAK.-Gurutze batez markatu
dagokion laukitxoa. Hala bada, adierazi arrazoia.

4. BESTELAKO DATUAK.
4.1 DATU FISKALAK. Zure adierazpena erabat borondatezkoa da, eta horretan oinarrituta egingo dira laneko

errendimenduaren gaineko atxikipenak. Horretarako, Zerga Agentziaren 145 eredua bete behar duzu:
datuak ordaintzaileari jakinaraztea (PFEZren Araudiko 82. art.), eskabide honi atxikia. Horrez gain, PFEZren
borondatezko atxikipen-tasa eska dezakezu.
PFEZren borondatezko atxikipen-mota aukeratu ezean, subsidioaren gaineko atxikipena ekitaldi bakoitzean
indarrean dagoen atxikipen orokorretik salbuetsitako urteko gutxieneko zenbatekoa ordaintzen zaion unean
egingo da, kontuan hartuko da hasieratik aldi baterako ezintasunagatik jasotako guztia, eta urtero erregularizatu
egingo da.

4.2 ESKATZAILEAREKIN BIZI DIREN 26 URTETIK BEHERAKO SEME-ALABEN EDO ZAHARRAGO IZAN
ARREN EZINDUAK DIRENEN NAHIZ HARRERAKO ADINGABEEN DATUAK soilik lan-kontratua
amaitu bada bete behar dira.

4.3 HIZKUNTZA KOOFIZIALA hautatzeak soilik aitortuta duten autonomia-erkidegoetan izango ditu ondorioak.
4.4 Legezko ondoreetarako JAKINARAZPENEN HELBIDEA bete behar duzu, soilik jakinarazpenak (epe

zehatzetan egiteko jardueren jakinarazpen ofizialak barne) ohiko bizilekua ez den beste nonbait jaso nahi
badituzu.

4.5 INFORMAZIO TELEMATIKOA soilik informazioa bide horietatik jaso nahi baduzu bete behar duzu.

5. ALEGAZIOAK.- Zure prestazioa izapidetzeko garrantzitsua iruditzen zaizun eta eskabide honetan jaso gabe
dagoen edozer gehitu nahi baduzu, jarri atal honetan, ahalik eta modurik laburrenean eta argienean.

6. PRESTAZIOA KOBRATZEKO MODUA.-Gurutze batez markatu zenbatekoa nola helaraztea nahi duzun.
Arreta berezia jarri bezero-kontuaren kodeari (BKK) dagozkion laukitxoak betetzerakoan, dirua sartzerakoan
arazorik izan ez dadin.

ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO
ORDAINKETA ZUZENA



PRESTAZIOA IZAPIDETZEKO BEHAR DIREN AGIRIAK

(Originala, erkatzeko kopiarekin batera, edo erkatutako kopia, nortasun-agirientzat izan ezik;
horien kasuan nahikoa izango da originala erakustea)

KASU GUZTIETAN:

11.- Interesdunaren nortasuna egiaztatzea indarrean dauden honako agiri hauen bidez:

– Espainiarrek: Nortasun Agiri Nazionala (NANa).

– Atzerritarrek: pasaportea edo, hala bada, beren herrialdean erabili ohi duten indarreko nortasun-agiria eta
AIZ (Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia), Zerga Administrazioko Estatu Agentziak ordainketetarako eskatu
ohi duen moduan.

12.- Kotizazioari buruzko agiriak:

– Erregimen Orokorrean inoren kontura ari diren langileek: lan egin duten azken enpresaren ziurtagiria.

– Nekazaritzako Erregimen Berezian inoren kontura ari diren langileek: enpresaren ziurtagiria, baja hartu aurreko
hileko TC 2/8ren arabera beteta, eta azken hiru hilabeteak ordaindu izanaren ziurtagiriak (TC 1/9).

– Norbere konturako langileek: azken hiru hilabeteetako kuotak ordaindu izanaren ziurtagiriak.

– Artista eta zezen gaietako profesionalek: jardueren adierazpena (TC 4/6) eta jardueren egiaztagiriak (TC
4/5), Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian aurkeztu gabekoak.

– Merkataritzako ordezkariek: azken hiru hilabeteetako kuotak ordaindu izanaren ziurtagiriak (TC 1/3).

13.- Mediku-datuak:

– Bajako eta baja berresteko parteak.

– Langileak ordainketa eskuordetua baliatzen badu, enpresak ordaindutako azkenaren ondorengo berresteko
partea(k).

– Medikuak alta emanez gero, altako parte medikoa.

14.- Lan-istripuaren edo lanbide-gaixotasunaren partea (LI eta LG), enpresak beteta, hala badagokio.

LAN-HARREMANA AMAITU DELA EGIAZTATZEN DUTEN AGIRIAK

15.- Amaiera aldi baterako ezintasunaren lehen 15 egunetan gertatzen bada: lan-kontratua eta luzapenak.

16.- Lanetik bidaliz gero: kaleratze-gutuna, adiskidetze-akta edo epaia.

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA:

17.- Lan-jardueraren egoeraren adierazpena, soilik Langile Autonomoen Erregimen Bereziko langileek.

18.- Nekazaritzako Erregimen Berezian inoren kontura ari diren langileen kasuan: benetako lan-egunak egin izanaren
egiaztagiria.

19.- Famili liburua eta, hala badagokio, minusbaliotasunaren ziurtagiria, lan-harremana amaitu den kasuetan, kontuan
hartu beharreko seme-alabekin, kontribuzio-mailako langabeziaren mugak aplikatzeko.

10.- Hamar langile baino gutxiagoko enpresa: eskaera egin aurretik jakinarazi behar da, enpresak ordainketa
zuzenaren betebeharra GSINera pasa baino 15 egun lehenago gutxienez,  egutegiko hurrengo hilaren lehenengo
egunetik zenbatzen hasita.



GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAK JAKINARAZTEN DIZU:

Martxoaren 7ko 286/2003 Errege Dekretuaren artikulu bakarrarekin bat etorriz (apirilaren 8ko BOE), hasitako
prozedura ebazteko eta jakinarazteko gehienez 30 eguneko epea izango da, eskaera Zuzendaritza Probintzialean
erregistratzen den egunetik zenbatzen hasita.

Epe hori igarotakoan, espedientearen ebazpenaren berri ematen duen jakinarazpena jaso ezean, eskaera gaitzetsi
egin dela ulertuko da, isiltasun negatiboaren aplikazioz, eta ebazpena emateko eskatu ahal izango da. Eskaera
horrek erreklamazio-balioa du Lan Prozedurari buruzko Legearen testu bateratua onartzen duen apirilaren 7ko
2/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoaren arabera (apirilaren 11ko BOE).

Eskaera horrekin batera hori izapidetzeko beharrezkoak diren agiriak bidali ezean, Zuzendaritza Probintzialaren
edozein egoitzatan aurkeztu beharko dira, norbera bertaratuta edo postaz, hamar eguneko epean, hala eskatu
zaion egunetik zenbatzen hasita.

Epe hori ez betetzeak honako ondorio hauek izango ditu:

– Agiriak: 1 (interesdunaren nortasuna egiaztatzekoa) eta 3 kasu guztietan, 4 lan-istripuen edo lanbide-gaixotasunen
kasuan: eskaera langileak berak egin badu, uko egin diola ulertuko da, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70. eta
71. artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz (92-11-27ko eta 99-01-14ko BOE). Aldiz, emandako epean aurkeztuz
gero, horien prestazioa ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea agiri horiek jaso diren egunetik hasita
zenbatuko da.

– 7. agiria: adierazitako gehienezko epean aurkeztu ezean, prestazioaren ordainketaren hasieran bertan behera
utziko da, eta dagokion zigor-espedientea ireki ahal izango da.

– Gainerako agiriak: espedientea izapidetzerakoan ez dira kontuan hartuko frogatu gabeko inguruabarrak, aipaturiko
30/1992 Legearen 80. artikuluarekin bat etorriz.

GOGOAN IZAN:
Prestazioa jaso bitartean eskaera honetako datuak aldatzen badira, Zuzendaritza Probintzialari edo zure bizilekutik
hurbileneko Institutu honen Harreman eta Argibideetarako Zentroari (CAISS) jakinarazi behar diozu.

PFEZren borondatezko atxikipen-mota aukeratu ezean, subsidioaren gaineko atxikipena ekitaldi bakoitzean
indarrean dagoen atxikipen orokorretik salbuetsitako urteko gutxieneko zenbatekoa ordaintzen zaion unean egingo
da, kontuan hartuko da hasieratik aldi baterako ezintasunagatik jasotako guztia, eta urtero erregularizatu egingo
da.

www.seg-social.es

ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO
ORDAINKETA ZUZENA
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Ez ahaztu, eskabidea aurkeztean, horren kopia eskatzea
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