
Sarrerako zigilua:

Zinpeko aitorpena 
 

 jaunak/andereak,  NAN 

zenbakiduna, eta Gizarte Segurantzako  , afiliazio-zenbakia duena, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 

testu bategina onesten duen 8/2015 Errege Lege-Dekretuan jasotako preskripzioa betez, langile autonomo bezala, adierazten dut 

 datan nire jarduera bertan behera utzi dudala “X” batez markaturik hurrena adierazten ditudan zergatiengatik: 

 

 

 
 

1. Jardueraren ondoriozko galerak urte oso batetan diru-sarreren %10 gainditzen dutenean (jardueraren hasieraren lehenengo urtea 
ez da kontutan hartzen ondorio hauetan).) 

 

           Ekitaldia                      a. Diru-sarrerak                     b. Gastuak             c. Emaitza (a-b)                               d. Galeren ehunekoa %(c/a*100) 
           Ekitaldia                      a. Diru-sarrerak                     b. Gastuak             c. Emaitza (a-b)                               d. Galeren ehunekoa %(c/a*100) 
 

2. Organo judizial edo administratiboek onartutako zorrak kobratzeko ebazpen judizialak, langile autonomoaren berehalako aurreko 
ekitaldiaren jardueraren diru-sarreren gutxienez %30ekoak direnean. 

 
 
             Ekitaldia                        a. Diru-sarrerak                                 b. Ebazpenaren zenbatekoa                         d. Galeren ehunekoa %(b/a*100) 

 
 

3. Jarduerarekin jarraitzea eragozten duen konkurtsoaren deklarazio judiziala (22/2003 lege konkurtsalaren arabera) 
 
4. Ezinbesteko kasua (markatu aukeretako bat):                                                  Aldi baterakoa              Behin betikoa 
 

Adierazi arrazoi zehatza eta jasandako kalteak 
 
 
 
 
 
 
5. Lizentzia administratiboaren galera 
 
6. Itxiera genero-indarkeriagatik (markatu aukeretako bat):                                                          Aldi baterakoa            Behin betikoa 
 
7.  Dibortzio edo ezkontza hitzarmena 
 
8.  Bestelako arrazoiak 

 
Era berean adierazten dut (merkataritza establezimenduaren titularra izandako kasuan) 
 

Ondorengo kokalekuan aurkitzen den merkataritza, industri edo jendaurreko bestelako establezimenduaren titularra naizela: 
 
 
 
 

 
Nire erantzukizunpean adierazten dut benetakoak direla honako aitorpenean adierazten diren datu guztiak, gaurko egunean oraindik 
indarrean daudela, ez nagoela nire kontura edo besteren kontura lanean, ez dudala jarduera uztearen prestazioa sortu duen lanarekin 
bateragarria ez den Gizarte Segurantzaren pentsio edo prestazio ekonomikorik jasotzen eta Asepeyo-k, 151 zenbakidun Mutualitatea Gizarte 
Segurantzarekin elkar lanean, jakinarazi didala honako datuak benetakoak ez direla egiaztatzen bada berak emandako prestazioa 
erreklamatzeko eskubidea izango duela. 
 

 
 

   (e)n, 20    (e)ko     k   
 
Sinadura 
 

 
 
 
 
 
Datuak Babesteko Erreglamendu Orokorraren eta arlo honetan indarrean dagoen bestelako legediarekin bat etorriz, Asepeyok, 151 zenbakidun Mutualitatea Gizarte Segurantzarekin elkar lanean, IFZ G-08215824  zenDatu D
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pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen legedian ezarritakoarekin bat, Asepeyo, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutuak (151. zenbakia, IFZ G-08215824 duena eta helbidea Vía Augusta 36, 
08006 Bartzelonan duena) jakinarazten dizu emandako datuak Asepeyo-k erabiliko dituela Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutua gisa dagozkion eginkizunak betetzeko (Gizarte Segurantzaren Lege Oro-
korraren testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 80.2 eta 82. artikuluak), eta, zehazki, baimen informatu honetan adierazitako osasun-laguntza emateko (azaroaren 14ko 
41/2002 Legearen 8. artikulua). Zure datuak indarrean dagoen legeriak ezarritako gutxieneko kontserbazio-epean zehar gordeko dira, eta, nolanahi ere, akzio penalen eta zibilen preskripzio-epea amaitu arte, bai eta apli-
kagarri diren administrazio-zehapenak amaitu arte ere, horren beharrezko blokeoari kalterik egin gabe. Dokumentu hau historia klinikoaren zati da, eta konfidentziala da. Hala ere, historia klinikoko datuak erakunde 
publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie (adibidez, GSIN, osasun zerbitzu publikoa, epaitegiak eta auzitegiak, etab.) legez aurreikusitako kasuetan. 

Era berean, jakinarazten dizugu, zure espedientea kudeatzeko beharrezkoa bada, Asepeyo-ri zerbitzuak ematen dizkioten hirugarrenek zure datuak eskuratu ahal izango dituztela, hala nola kanpoko osasun-profesionalak, 
beste mutua batzuk, peritu medikoak, abokatuak, prokuradoreak, gizarte-langileak, informatika-hornitzaileak eta dokumentazioa gorde eta suntsitzeko hornitzaileak. Hornitzaile horiek kontratatutako zerbitzua emateko 
soilik tratatuko dituzte zure datuak. 

Oro har, jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta/edo eramateko eskubideak erabil ditzakezula zure nortasuna egiaztatu eta bermatzeko gaitutako bitartekoetakoren baten 
bidez: 

(i) Asepeyo Bulego Birtualean egindako eskaera telematikoaren bidez (erregistratu ondoren) 
(ii) Eskaera digitalki sinatuta aurkeztu behar da, erakunde batek emandako ziurtagiri elektronikoaren bidez. Ziurtagiri hori posta elektronikoz egiaztatu behar da Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzuan (asepeyo@asepeyo.es).
(iii) Gure laguntza-zentroetan bertan zuzenean. 

Era berean, Asepeyo-ko Datuak Babesteko Ordezkariari (dpd@asepeyo.es) zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko edozein kontsulta, iradokizun eta/edo erreklamazio bidal diezaiokezu. Edonola ere, Datuak Ba-
besteko Espainiako Agentzian (AEPD) datuak babesteko eskumena duen agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu, egoitza elektronikoaren bidez edo erakunde horren egoitzara bidalitako idazki 
baten bidez. 

Betetzeko jarraibideak 
Zinpeko aitorpena 

Langile autonomoen jarduera-uztearen prestazioa 

IZEN-ABIZENAK 

Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren izena eta abizenak. 

NAN 

Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren NAN, pasaporte edo atzerritar txartelaren 
zenbaki osoa. 

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-ZENBAKIA 

Idatzi jarduera-uztearengatik prestazio-eskubidearen eskaeraren arrazoia aitortzen duen langile autonomoaren gizarte segurantzako afiliazio-zenbaki osoa 
edo afiliazio zenbakia. 

BAJAREN EDO EGOERA ALDAKETAREN DATA Idatzi jarduera-uztearen eguna, hilabetea eta urtea. ARRAZOIAK 
Markatu X batekin argudiatutako arrazoia jarduera-uztearen prestazio-eskaerari dagokion prestazioa eskatzeko. Jarraitu ondorengoko argibideak, 

Jardueraren ondoriozko galerak. Markatu X batekin dagokion laukia eta idatzi ondorengo zutabeetako datuak, 

Ekitaldia. Idatzitako datuek adierazten duten ekitaldiaren urtea, ekitaldia osoa eta itxia izan beharko duelarik. 
Diru-sarrerak. Adierazitako ekitaldiaren diru-sarreren zenbatekoa eurotan. 
Gastuak. Adierazitako ekitaldiaren gastuen zenbatekoa eurotan. 
Emaitza. Adierazitako ekitaldian Diru-sarrera eta gastuen arteko desberdintasuna. 
Galeren%a. Adierazitako ekitaldiko galeren ehunekoa, zenbateko hau lortzeko zatitu Emaitza zutabeko balioa Diru-sarrerak zutabeko balioarekin eta 
bidertu ehunekin honen emaitza. 

Ebazpen judizialak. Markatu X batekin dagokion laukia eta idatzi ondorengo zutabeetako datuak, 
Ekitaldia. Idatzitako datuek adierazten duten ekitaldiaren urtea, ekitaldia osoa eta itxia izan beharko duelarik. 
Diru-sarrerak. Adierazitako ekitaldiaren diru-sarreren zenbatekoa eurotan. 
Ebazpenen zenbatekoa. Adierazitako ekitaldiko ebazpen judizialen zenbatekoen batuketa eurotan. 
Ebazpenen %a. Adierazitako ekitaldiko ebazpenen ehunekoa, zenbateko hau lortzeko zatitu Ebazpenen zenbatekoa zutabeko balioa 
Diru-sarrerak zutabeko balioarekin eta bidertu emaitza hau ehunekin. 

Konkurtsoaren deklarazio judiziala. Markatu X batekin dagokion laukia. 

Ezinbesteko kasua. Markatu X batekin dagokion laukia, eta markatu X batekin itxieraren izaera: behin-behinekoa edo behin-betikoa, zehaztu jarduera-
uztea bultzatu duten arrazoiak eta jasandako kalteak. 

Lizentzia administratiboaren galera. Markatu X batekin dagokion laukia. 

Genero-indarkeria. Markatu X batekin dagokion laukia, eta markatu X batekin itxieraren izaera: behin-behinekoa edo behin-betikoa. 

Dibortzio edo senar-emazte banatzea. Markatu X batekin dagokion laukia. 

Bestelako arrazoiak. Markatu X batekin dagokiona, aurretik azaltzen diren arrazoiak aukeratu ez badira, adierazi arrazoia. 

MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUA 

Adierazpena egiten duen langile autonomoa establezimendu baten titularra bada edo merkataritza-establezimendu bat duen sozietate kooperatibo bateko 
kidea bada, establezimenduaren helbide osoa adierazi beharko du, posta kodea eta udalerria barne. 

DATA ETA SINADURA 

Idatzi dokumentuaren oinaldean aurkezpenaren eguna, hilabetea eta urtea aitorpena aurkezten duen langile autonomoaren sinadura originalarekin. 
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