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INPRIMAKI HAU BETETZEKO JARRAIBIDEAK
DATU PERTSONALAK.- Eskaera norberak egin beharrean, beste pertsona baten bitartez egiten bada, bete ezazu legezko
ordezkariaren datuen atala ere.
Interesduna harrera-zentro ofizial edo pribatu batean badago eta zentro horrek zaintzaile gisa jarduten badu, adierazi zein
den establezimendua eta zentro horretako zer zaren zu (zuzendaria, idazkaria, administratzailea, etab.).
Banantzeari, dibortzioari eta ezintasunari buruzko datuak informazio eraginkorra dira zerga ondorioetarako (prestazioaren
PFEZeko atxikipenaren %a kalkulatzeko) foru-lurraldeetan izan ezik, eta datu horiek ematea guztiz borondatezkoa da.
Ematen ez badituzu, datu horiek ez dira kontuan hartuko ondorio horietarako. Ematen badituzu, berriz, helburu horretarako
informatikoki erabili ahal izateko baimena ematen duzula ulertuko da.
DATU PROFESIONALAK.- Izan zaitez ahalik eta zehatzena informazio hau ematean.
ESKATZAILEAK IZANDAKO ERDITZEEI BURUZKO DATUAK.- Amaren sabeletik kanpo 24 ordutik gora bizirik iraun
duten seme-alabek kotizazio-egunak zenbatzeko eskubidea ematen dute, nahiz eta jarduneko egoeran ez egon. Jaio eta 24
ordu baino lehenago hildako seme-alabek eta 6 hilabete baino gehiagoko haurdunaldiko abortuek ere eragin dezakete
kotizazio-egunak zenbatzeko eskubide hori. Ondorioak izateko, horiek guztiek Erregistro Zibilean jasota agertu behar dute.
IZANGO DUZUN PRESTAZIOARI BURUZKO DATUAK.- Adierazi zuk edo zure ezkontideak aurten aurreikusten
dituzuen diru-sarrerak, laukitxoetan azaltzen diren kontzeptuekin bat datozenak. Informazio hori beharrezkoa da zure
prestazioaren gutxienekoetara iristeko balizko osagarria kalkulatzeko eta osasun-laguntzan sartzeko. Prestazioa onartu
ondoren lan egiteko asmoa baduzu, esan egin behar diguzu non egingo duzun lan, izan ere, baliteke bateraezina izatea hori;
adierazi herri-administrazioetako eta beste erakunde konstituzionaletako lanak.
Bete “Prestazioa kalkulatzeko aukeratutako aldia” atala, baldin eta ezintasuna lanekoa ez den istripu baten ondoriozkoa bada
eta istripua gertatu zenean Gizarte Segurantzan alta-egoeran edo pareko egoeran bazeunden. Azken 7 urteen barruan
adieraz ezazu zure ustez prestazioaren kalkulurako onuragarrien den etenik gabeko 24 hilabeteko aldia. Ez badakizu edo
hutsik uzten baduzu beste arrazoiren batengatik, zuretzat gure iritziz aldekoena dena hartuko dugu.
INTERESDUNAREKIN ETA HAREN KARGURA BIZI DIREN PERTSONEN DATUAK.- Datu horiek nahitaezkoak dira
zure osasun-txartelean sartu ahal izateko. Beharrezkoa da pertsona horiek zurekin bizitzea eta ekonomikoki zure mende
egotea, eta beraiek osasun-laguntza izateko eskubiderik ez edukitzea.
Egoera zibilari, desgaitasunari eta seme-alabekin eta aurreko ahaideekin bizi izandako denborari buruzko datuak PFEZeko
atxikipena behar bezala kalkulatzeko erabiltzen dira, eta zenbatekoa gutxitu dezakete, foru-lurraldeetan izan ezik; datu horiek
ematea guztiz borondatezkoa da. Nahi izanez gero, zuzenean eman ahal dizkiozu zerga-administrazioari berak egin ditzan
kalkuluak eta esan dezan zein den pentsioari aplikatu beharreko atxikipenaren ehunekoa (AGE, 2000-3-18 eta 2000-5-20)
BESTE DATU BATZUK.
DATU FISKALAK. Prestazioaren titular izango denak bere egoitza fiskala atzerriko herrialde batean finkatuta badu (180
egunetik gora urtean) edo espedientea izapidetzen den horretan ez beste hiri edo erkidego autonomo batean, edo beste
foru-lurralde batean, orduan, horren berri jakinarazi behar du, PFEZeko atxikipenak egiteko modua desberdina izan
baitaiteke.
Ezkontidearen aldeko konpentsazio-pentsioaren ordainketek edo seme-alaben elikagaien ordainketek kalkulatzeko oinarria
gutxitu dezakete, ondorio horietarako. Datu horiek ematea guztiz borondatezkoa da; ematen badituzu, helburu horretarako
informatikoki erabiltzeko baimena ematen duzula ulertuko da. Ematen ez badituzu, ez dira kontuan hartuko aipatutako
ondorioetarako. Datu horiek zuzenean zerga-administrazioari ematea ere aukeratu dezakezu, nahi izanez gero.
HIZKUNTZA KOOFIZIALA hautatzeak soilik aitortuta duten autonomia-erkidegoetan izango ditu ondorioak.
JAKINERAZPENEN HELBIDEA: lege-ondorioetarako jakinarazpenak ohiko bizilekuan ez beste batean jaso nahi dituzunean,
orduan adierazi behar duzu; epe jakinetan jarduketak egiteko jakinarazpen ofizialak ere adierazitako helbide horretara
igorriko dira.
ALEGAZIOAK.- Zure prestazioa izapidetzeko orduan garrantzitsua izan litekeen beste zerbait bururatzen bazaizu, eta
inprimaki honetan jasota ez badago, adieraz ezazu labur eta zehatz atal honetan.
PRESTAZIOA KOBRATZEA.- Arreta berezia jarri kontu korrontearen laukitxoak betetzerakoan, dirua sartzerakoan
arazorik izan ez dadin.
Atzerrian bizi bazara eta bertan kobratu nahi baduzu, herrialde horretako zure banku-erakundean emandako datu guztiak
eman behar dizkiguzu, ordainketa bertan jaso ahal izateko.
ATZERRIAN EGINDAKO LANAK.- Eskatu Erkidegoko Arautegien eskaera Europar Batasuneko herrialdeetako batean,
Suitzan, Norvegian, Islandian edo Liechtensteinen lan egin baduzu; edo aldebiko hitzarmenak Andorran, Argentinan,
Australian, Brasilen, Kanadan, Txilen, Kolonbian, Ekuadorren, Estatu Batuetan, Filipinetan, Japonian, Marokon, Mexikon,
Paraguain, Perun, Dominikar Errepublikan, Errusian, Tunisen, Ukrainan, Uruguain edo Venezuelan lan egin baduzu.
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KONTUZ:

Atzerrian lan egin al duzu?
Bai
Ez. Erantzuna BAI izan bada, inprimaki hau betetzen jarraitu aurretik, ikusi jarraibideen
orrialdeko 9 argibidea, eta begiratu beste bat eskatu behar duzun.
Eskabidea betetzen hasi aurretik, irakurri arretaz atal guztiak eta horiei buruzko jarraibideak. Bete inprimakia ahalik eta modurik osatu eta
zehatzenean, pentsioaren izapidetzea errazteko.
ESKERRIK ASKO ZURE LAGUNTZAGATIK
1. DATU PERTSONALAK Ale bat bakarrik inprimatu behar duzu, eta Gizarte Segurantzaren Arreta eta Informazio Zentro batean aurkeztu".
1.1 PRESTAZIOAREN TITULARRA IZANGO DENA
Lehen abizena
Bigarren abizena

Jaioteguna

Sexua

Aitortua du
desgaitasuna

Egoera zibila

Gizonezkoa

Eguna

Izena

Ezkongabea

%33 eta %64 artekoa

Ezkondua

%64tik gorakoa

Alarguna

Hilabetea
Emakumezkoa
Urtea

Legez
banandua

BAI

/
Nazionalitatea

Amarena

Telefono finkoa

EZ

Sakelako telefonoa

Ohiko bizilekua: (kalea edo plaza)
Posta-kodea

Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia

Aitarena

3. pertsona baten laguntza behar du
edo mugikortasun murriztua du?

Dibortziatua

NAN- AIZ- pasaporte-zk.

Izenak:

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

Udalerria

Probintzia

Herrialdea

1.2 LEGEZKO ORDEZKARIA
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Eskatzailearen ordezkari gisa,honako hau da:

Tutorea

Erakundeko tutorea
Administrazio-kudeatzailea

Erakunde publiko baten izenean badiharduzu, adierzi: Betetzen ari zaren kargua
Izena edo izen soziala
Lehen abizena

IFK/IFZ

Bigarren abizena

Izena

Ohiko bizilekua: (kalea edo plaza) (Erakundekoa, hala badagokio)
Posta-kodea

Lan-harremanetako graduatua
Beste ahalordedun batzuk

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

Udalerria

Telefono finkoa
Sakelako telefonoa
Herrialdea

Probintzia

2. DATU PROFESIONALAK
1) Prestakuntza akademiko eta profesionala
2) Bajaren aurreko urtean honako hauetan jardun duzu:
Lanpostuak

Bertan egiten zenituen lanak

3) Lan egin duzun azken enpresa:
4) Zuren ohiko lanbideko zereginak betetzeko izaten dituzun zailtasunak:
Kotizatu duzu inoiz Estatuko klase pasiboen erregimenera?

BAI

EZ

Izen-abizenak

➁

NAN- AIZ- pasaporte-zk.

3. ESKATZAILEAK IZANDAKO ERDITZEEI BURUZKO DATUAK
Adierazi, hala dagokionean, bizilekua Espainiako lurraldean zeneukala, bertan izan dituzun erditze guztien data, baita 6 hilabete baino gehiagoko
haurdunaldiko abortuak eta erditze bakoitzean bizirik jaiotako seme-alabak ere, betiere batzuk zein besteak Erregistro Zibilean jasota agertzen
badira, eta kontuan hartu gabe gaur egun bizirik dauden eta zein adinetakoak diren.
Erditze-data
24 ordutik gora bizi izandako
seme-alaben kopurua
Abortuen eta 24 ordu baino
lehenago hildako
seme-alaben kopurua

4. JASOKO DUZUN PRESTAZIOARI BURUZKO DATUAK
Izan dezakezun ezintasunaren arrazoia:
MEDIKUAREN BAJA BADUZU:

gaixotasun arrunta

Bajaren data:

lanbide-gaixotasuna

/

/

lan-istripua

lanetik kanpoko istripua

Lanean zeunden egun horretan?:

EZ

BAI

Jasotzailea

Eskatzaileak (Esk.) eta bere ezkontideak (Ezk.) aurtengo urte osorako aurreikusten dituzuen diru-sarrerak, aparte utzita ezintasuna eragin duen
lanetik eta eskatzen duzun prestaziotik jasotako diru-sarrerak. Aurreikusten baduzu iazko berberak izango direla, jar ezazu kopuru hori, ezintasuna
eragiten duen lanagatik jasotako diru-sarrerak kenduta. Diru-sarrerarik ez baduzu, jarri zero (0)
Laneko edo
lanbide-jarduerako edo
enpresa-jarduerako
errendimendu garbiak

Kapital
higigarriaren (gordina)
edo higiezinaren (garbia)
etekinak.

Atzerriko erakundeen
pentsio publikoak

Ondare-irabaziak
(saldo garbi positiboa)

Zenbateko gordina

Herrialdea

ESK

€

€

€

€

EZK

€

€

€

€

Honako hauen titular, jabe edo errentari izango zara:
Zure prestazioa lortzen duzunean:
EZ
BAI:
Lanean eta Gizarte Segurantzan kotizatzen jarraituko duzu:
nekazaritzako ustiategia
itsas-arrantzako ustiategia
EZ
BAI:
Administrazioan
norbere kontura
inoren kontura
jendearentzat irekita dagoen establezimendua
Noiztik

PRESTAZIOA KALKULATZEKO AUKERATUTAKO ALDIA: (Lanetik kanpoko istripuaren kasuan bakarrik)

Noiz arte

5. PENTSIOAREN ETORKIZUNEKO TITULARRAREKIN ETA BERE ARDURAPEAN BIZI DIREN PERTSONEN DATUAK
5.1

EZKONTIDEA

IZATEZKO BIKOTEKIDEA
Bigarren abizena

Lehen abizena
Sexua
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Jaioteguna
Funtzionarioa

Urtebetetik gorako bizikidetza:
Izena

NAN - AIZ – pasaporte zk.

Nazionalitatea
Elkargo profesional bateko kide da

EZ

BAI

EZ

BAI

BAI

EZ

Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia
/
Laneko urteko errentak
Beste errenta eta pentsio batzuk

5.2 NORBERAREN SEME-ALABAK EDO BIKOTEKIDEARENAK, BESTE SENITARTEKO BATZUK, ETA FAMILIA-HARRERAN LEGEZ EDO IZATEZ HARTUTAKOAK
Lehen abizena
Bigarren abizena
Izena
Senidetasuna
Nazionalitatea
NAN-AIZ-pasaporte zk.
GSko afiliazio-zk.
Jaioteguna eta
egoera zibila
Ezintasuna eta 3. pertsona
baten laguntza edo
mugikortasun murriztua
Beste gurasoarekin
ere bizi da
Zenbat hilabete
bizi da zurekin?
Laneko urteko errentak
Urteko beste errenta
batzuk eta/edo pentsioak
Elkargo profesional
bateko kide zara?
Adm. Pub. bateko
funtzionario zara?

/

/

E. zibila

%33 eta %64 artekoa Laguntza
%64tik gorakoa

BAI

BAI

EZ

/

/

E. zibila

%33 eta %64 artekoa Laguntza
EZ

%64tik gorakoa

BAI

BAI

EZ

/

/

E. zibila

%33 eta %64 artekoa Laguntza
EZ

%64tik gorakoa

BAI

BAI

EZ

/

/

E. zibila

%33 eta %64 artekoa Laguntza
EZ

%64tik gorakoa

BAI

BAI

EZ

EZ

€

€

€

€

€

€

€

€

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

Abizenak eta izena:

NAN- AIZ- pasaporte-zk.
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6. BESTE DATU BATZUK
6.1 ZERGA ONDORIOETARAKO
Zure egoitza fiskala FORU LURRALDE
batean badago, PFEZren atxikipenaren
5.2 puntuan aipatutako pertsonaren bat adin gabeko adoptatua edo legez familia-harreran hartutakoa bada, honakoak adierazi: ondoreetarako hau aplikatzea nahi duzu:
Taula orokorra.
Izen-abizenak
Familia-harreraren urtea Adopzio-urtea
Zenbat seme-alaba
Pentsiodunen taula
Borondatezko tasa, %
Egoitza fiskala: Probintzia

Herrialdea

- Gurasoak (edo aiton-amonak) urtean zehar beste seme-alaba (edo biloba) batzuekin bizi
badira, adierazi kopurua: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
- Ezkontidearen aldeko konpentsazio-pentsioaren urteko zenbatekoa: … … … … … … … … …
€
- Seme-alaben aldeko elikagaientzako urteko zenbatekoa: … … … … … … … … … … … … …
€
- PFEZren borondatezko atxikipen-tasa: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
%
- Zure ohiko etxebizitza erosteagatik edo berritzeagatik maileguak ordaintzen ari bazara, markatu lauki hauetako bat, zure kasua bada:
Urteko lanen etekinak, pentsio hau eta beste batzuk barne hartuta, 33.007,20 € baino txikiagokoak, eta etxebizitzaren berrikuntza 2011-01-01 baino lehen erostea edo hastea.
Urteko lanen etekinak, pentsio hau eta beste batzuk barne hartuta, 22.000,00 € baino txikiagokoak, eta etxebizitzaren berrikuntza 2010-12-31 baino lehen erostea edo hastea.
6.2 HIZKUNTZA KOOFIZIALA aukeratu, gutunak hizkuntza horretan jasotzeko:
6.3 JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA LEGE ONDORIOETARAKO (1. atalean adierazitakoa ez bada bakarrik, eta titularraren beste helbide bat izan
beharko da norberaren izenean edo lan harremanetako graduatuaren, Administrazio-kudeatzailearen edo beste ahaldun baten izenean egiten bada, edo
tutorearen edo erakunde tutorearen beste helbide bat horien bidez eskatzen bada).
Ohiko bizilekua: (kalea edo plaza)
Posta-kodea

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua

Udalerria

Probintzia

Atea

Telefono finkoa
Telefono mugikorra
Postakutxa

Herrialdea

6.4 Informazioa posta elektroniko bidez jaso NAHI BADUZU, adieraz ezazu zure helbidea

7. ALEGAZIOAK

8. PRESTAZIOA KOBRATZEA
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ORDAINKETA ESPAINIAN (Bankua edo Aurrezki Kutxa)

Honen kontuan:

Leihatilan

Prestazioaren titularra izango dena(1.1)
Tutorea(1.2)

BIK:

HERRIALDE-KODEA

ERAKUNDEA

KONTUAREN ZENBAKIA
BULEGOA/SUKURTSALA

IBAN: (lehenagoko kontu korrontea)
ORDAINKETA ATZERRIAN BADA

txekea

transferentzia

KONTROL-D.

KKK

Herrialdea

BIK:
IBAN:
KKK:
AITORTZEN DUT, nire erantzukizunpean, dagokion ezintasunaren prestazioa eman dakidan sinatzen dudan inprimaki honetan ematen ditudan datuak egiazkoak
direla, eta adierazten dut jakinaren gainean nagoela datu horietan aldaketarik izanez gero Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalari jakinarazteko
betebeharra dudala.
BAIMENA
ematen dut, era berean, hemen adierazitako datu ekonomikoak egiazta eta erka ditzaten, 99-11-18ko Ministerio Aginduan (30eko BOE)
ezarritakoaren arabera, Zerga Administrazioko Estatuko Agentzian edo datu horiei buruz eskumena duen beste edozein erakundetan dauden
zerga-gaietako datuekin; halaber, baimena ematen dut Osasun Zerbitzu Publikoek edo hitzartutako zentroek zainduta, nire historial klinikoaren
datuak eman, kontsultatu edo haien kopia lortzeko, isilpean gordeko direla bermatuta, eta, era berean, baimena ematen dut nire identifikazio-datuak
eta bizitokikoak kontsultatzeko moduan egon daitezen, isilpean gordeko direla bermatuta eta eskaera honen ondorioetarako soilik, datu horietara
iristeko bide informatikoak erabiltzen direnean.
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INSTITUTU NAZIONALA

ADMINISTRAZIOAK BETETZEKO
Abizenak eta izena:

NAN - AIZ - pasaporte-zk.
GSINeko erregistroa

Espedientearen identifikazio-gakoa:
Harremanetarako funtzionarioa:

EZINTASUN IRAUNKORREKO PRESTAZIOAREN INPRIMAKIA
ESKATZAILEA:

LANGILEA
LAN IKUSKATZAILETZA
GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALA

ERAKUNDE LAGUNTZAILEA
OSASUN ZERBITZU PUBLIKOA

GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTU NAZIONALAK ESKAERA
JASOTZEN DEN EGUNEAN ESKATZEN DITUEN DOKUMENTUAK:
1

NAN, pasaportea edo baliokidea, AIZ edo IFK/IFZ:
Eskatzailea

1
2

Legezko ordezkaria
Ezkontidea/Izatezko bikotekidea

3

Seme-alabak
Beste senitarteko batzuk eta familia-harreran hartutakoak
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IZAPIDEAN BEHARREZKOAK EZ DIREN DOKUMENTUAK,
ESKATZAILEAK BERE BORONDATEZ AURKEZTUTAKOAK:

2

Legezko ordezkaritza egiaztatzeko agiriak

3

Azken 3 hilabeteetako kuoten ordainagiriak

4

Lan-istripuaren edo lan-gaixotasunaren partea.

5

Soldata errealen enpresa-ziurtagiria

6

Historial klinikoa.

7

Familia-liburua, ezkontzako ziurtagiri literala edo aktak,
senidetasun-ziurtagiriak, abortuak egon direlako ziurtagiriak,
eta eskatzailearekiko bizikidetza-ziurtagiriak.

8

Auto judiziala edo familiaren harrera-ziurtagiria

9

Errolda-ziurtagiria edo egoiliar-txartela

4
Jaso ditut eskatutako agiriak, honako zenbaki hauek izan ezik

Sinadura

Funtzionarioaren kargua eta izena

Eguna

Tokia

ERKATZEKO EGINBIDEA:
Indarrean dauden ondorengo agiri original hauek ikusita:

Beste dokumentu batzuk:

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

Sinadura

Sinadura

Funtzionarioaren kargua eta izena

Eguna

Tokia

Eskaera hau baliabide informatikoen bidez izapidetuko da. Eskaeran jakinarazitako datu pertsonalak 1994-7-27ko Agindu baten bidez (29ko
BOE) sortutako fitxategi batean sartuko dira, aitortzen zaizun pentsioa kalkulatu, kontrolatu eta balioetsi ahal izateko; fitxategi hori Gizarte
Segurantzaren Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Orokorrak babestuta egongo da. Edozein unetan balia ditzakezu horko datuak ikusteko,
zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko eskubideak GSINen Probintzia Zuzendaritzaren aurrean (Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko abenduaren 13ko 15/1.999 Legearen 5. artikulua, abenduaren 14ko BOE).

PENTSIORAKO IZAPIDEETARAKO ENTREGATU BEHARREKO INDARREKO AGIRIAK
(Jatorrizko agiria eta fotokopia, konpultsatzeko, edo fotokopia konpultsatua,
nortasun-agirien kasuan izan ezik; kasu horietan nahikoa da-eta jatorrizkoa erakustea)
1.- KASU GUZTIETAN
– Eskatzailearen, legezko ordezkariaren eta eskaeran azaltzen direnen nortasuna egiaztatu behar da,
honako agirien bitartez
• Espainiarrek: Nortasun Agiri Nazionala (NAN).
• Espainian bizi edo bizi ez diren atzerritarrak: pasaportea, edo, hala badagokio, bere herrialdearen
nortasun agiria eta AEATk ordainketetarako eskatutako atzerritarraren identifikazio zenbakia (AIZ).
– Legezko ordezkaritza egiaztatzeko agiriak, hala balegokio, edo eskatzaile adingabearen emantzipazioa
egiaztatzekoak. Erakundeko tutorea bada, IFK/IFZ, Erakundearen tutoretzaren izendapena jasotzen den
dokumentua eta Erakundeko ordezkaritzaren egiaztagiria.
2.- GAIXOTASUN ARRUNTAREN KASUAN
– Azken 3 hilabeteetako kotizazioen ordainagiriak, zuk zeuk ordaindu behar badituzu eta ezintasuna aldi
horretan gertatu bada.
3.- LAN-ISTRIPU EDO LAN-GAIXOTASUNAREN KASUAN
– Lan-istripuaren edo lan-gaixotasunaren administrazioko partea.
– Aurreko urtean jasotako benetako soldaten enpresa-ziurtagiria.
4.- BESTE AGIRI BATZUK
– Dagokion autonomia-erkidegoan eskumena duen Osasun Zerbitzu Publikoak egindako historial klinikoa,
eskura badu, edo, hala badagokio, zerbitzu horren Ikuskatzailetza Medikoaren txostena.
– Sei hilabete baino gehiagoko haurdunaldian dagoela aborturik izan badu edo haurrak jaio eta 24 ordu
bizi baino lehen hil bazaizkio, haien berri jaso duen erregistro zibileko ziurtagiria.
5.- OSASUN-LAGUNTZAN SARTZEKO
– Eskatzailearekiko ahaidetasuna egiaztatzen duten familia-liburua edo erregistro zibileko aktak.
– Udal-ziurtagiria, eskatzailearekin bizi dela egiaztatzeko (ezkontideari edo seme-alabei ez zaie eskatzen),
funtzionarioak beharrezkoa dela uste badu.
– Dagokion autonomia erkidegoak emandako auto judiziala edo familiaren harrera-ziurtagiria.
– Banaketa- edo dibortzio-ebazpen judizialak, zeinetan adin txikiko seme-alaben zaintza jasota azaldu
behar den, eta hala badagokio, baita ezkontideari edo ezkontide ohiari emandako konpentsazio-pentsioa
edo seme-alabak elikatzekoa ere.
– Atzerritarren kasuan, Espainian bizi direla egiaztatzen duen ziurtagiria, udaleko errolda-ziurtagiriaren
bidez edo bizileku-txartelaren bidez, funtzionarioak beharrezkoa dela uste badu.

Hala behar izanez gero, edozein unetan eska diezaiekezu laguntza edo aholkua bezeroentzako laguntza-zerbitzuko langileei.

EZINTASUNA
GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAK JAKINARAZTEN DIZU:
Martxoaren 7ko 286/2003 Errege-Dekretuaren artikulu bakarrarekin bat etorriz (apirilaren 8ko BOE), hasitako
prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea, gehienez, 135 egunekoa da, zure inprimakia Probintzia Zuzendaritzan
erregistratzen den egunetik edo, hala badagokio, eskatutako agiriak entregatzen direnetik zenbatzen hasita.
Epe hori bukatuta, zure espedienteari buruzko ebazpenaren berri emateko jakinarazpena jaso ez bada, eskaera
administrazioaren isiltasunaren bidez ezetsi egin dela ulertu beharko da, eta, orduan, ebazpena eman dezaten eskatu ahal
izango duzu; eskaera horrek aurretiazko erreklamazioaren balio bera izango du, apirilaren 7ko 2/1995 Legegintzako
Errege Dekretuaren 71.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, horren bidez onetsi baitzen Lan Prozedurari buruzko
Legearen testu bategina (apirilaren 11ko BOE).
Inprimaki honekin batera hori izapidetzeko beharrezkoak diren agiriak bidali ezean, Probintzia Zuzendaritzaren edozein
egoitzatan aurkeztu beharko dira, norbera bertaratuta edo postaz, hamar eguneko epean, hala eskatu zaion egunaren
biharamunetik zenbatzen hasita.
Epe hori ez betetzeak honako ondorio hauek izango ditu:
–

1. atalean eskatutako agiriei dagokienez (titularra izango denari eta, hala badagokio, legezko ordezkariari buruzko
agiriei dagokienez), eskaera langileak berak egin badu: eskaerari uko egin diozula ulertuko da, azaroaren 26ko
30/1992 Legearen 70. eta 71. artikuluetan (92-11-27ko eta 99-01-14ko BOE) eta 1996-1-18ko Aginduaren (26ko
BOE) ezarritakoarekin bat etorriz.

–

2 eta 3. ataletan eskatutako agiriei dagokienez: pentsioa jasotzeko eskubidea izateko edo hura ondo kalkulatzeko
betekizunak ez dituzula behar beste egiaztatu ulertuko da, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren
bidez onartu zen Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 136. artikuluan eta hurrengoetan xedaturikoarekin bat
etorriz.

–

4 eta 5. ataletan eskatutako agiriei dagokienez eta eskabidean agertzen diren gainerako pertsonen nortasuna
egiaztatzeari dagokionez: zure espedientea horien inguruabarrak kontuan hartu gabe izapidetuko da, horiek frogatu
gabe gelditzeagatik, aipatutako 30/1992 Legearen 80. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Funtzionarioak, beharrezkoa ikusten badu, informazio osagarria eskatu ahal izango du.

Eskaera honetan adierazitako datuetan aldaketarik gertatzen bada egoera ekonomikoan (diru-sarrerak edo beste
errenta-bide batzuk, zureak nahiz zure ezkontidearenak), familian (egoera zibila, heriotzak, etab.) edo egoitzetan (helbidea,
egoitza fiskala), horren berri jakinarazi behar duzu Probintzia Zuzendaritzan edo gertuen dagoen Institutu honen Arreta
eta Informazio Zentroan (CAISS).
Egiazkoak ez diren datuak ematen badira, edo prestazioak iruzur eginez lortzen badira, jardun horiek delitu izan litezke.
Inprimaki hau postaz bidali behar baduzu, eskatutako dokumentazioa aurkezteko, fotokopiak erabil ditzakezu, betiere,
horretarako baimena duen funtzionario batek behar bezala konpultsatuta badaude.
www.seg-social.es
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