
1. ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK

LEHEN ABIZENA BIGARREN ABIZENA   IZENA    GIZARTE SEGURANTZAKO ZENBAKIA 

JAIOTEGUNA IDENTIFIKAZIO-AGIRIAREN MOTA IDENTIFIKAZIO-AGIRIAREN ZK.  

Eguna      Hilabetea     Urtea        NAN      ATZERRITARRAREN TXARTELA     PASAPORTEA  
HELBIDEA:   BIDE MOTA    BIDE PUBLIKOAREN IZENA ZENBAKIA  BLOKEA   ESKAILERA  SOLAIRUA  ATEA         PK 

UDALERRIA PROBINTZIA TEL. FINKOAREN ZK.                                         HELBIDE ELEKTRONIKOA 

2. LANGILE AUTONOMO MOTA ETA EGOERA (markatu “X” batez dagokion aukeran) 

2.1 LANGILE AUTONOMO MOTA   Langile autonomoa   Langile Autonomo Mendekoak (LAEM) 

  Lan elkartuko kooperatibako bazkide langilea             Sozietate bateko bazkidea 

  Administratzailea edo kontseilaria   Bere jarduera profesionala batera egiten duen langile autonomoa 

2.2 ESKATZAILEAREN EGOERA   Besteren konturako langilea   Norberaren konturako langilea

  Flota geldiarazteko laguntzen jasotzailea 

  Gizarte Segurantzako pentsioen jasotzailea  - Zehaztu

  Beste prestazio batzuen jasotzailea - Zehaztu

3. JARDUERAREN DATUAK

SOZIETATEAREN IZENA ESTABLEZIMENDUAREN IZENA (hala badagokio)  IFK                 

HELBIDEA:   BIDE MOTA    BIDE PUBLIKOAREN IZENA ZENBAKIA  BLOKEA   ESKAILERA  SOLAIRUA  ATEA         PK 

UDALERRIA                                           PROBINTZIA TEL. FINKOAREN ZK.                                          HELBIDE ELEKTRONIKOA 

3.1 BEHIN-BEHINEKOTASUNA  HASIERA DATA: Eguna   Hilabetea   Urtea   AMAIERA DATA:  Eguna   Hilabetea   Urtea 

4. JARDUERA UZTEKO PRESTAZIOAREN DATUAK

4.1 JARDUERA UZTEKO DATA Eguna     Hilabetea      Urtea  

4.2 JARDUERA UZTEKO  EMANDAKO ARRAZOIA (markatu “X” batez dagokion aukeran) 

Arrazoi ekonomikoak, teknikoak, ekoizpenekoak edo antolamendukoak aldi berean gertatzea 

Administrazio-lizentzia galtzeagatik 

Dibortzioa edo ezkontza-banantzea 

* Sexu-indarkeriaren kasuan, babes-aginduan adierazitako data adierazi, edo, bestela, Ministerio Fiskalaren txostena.

Eguna      Hilabetea      Urtea  

4.3 PUNTUAREN OSAGARRI GISA EKONOMIKOKI MENDEKOAK DIREN LANGILE AUTONOMOEK ALEGATUTAKO BESTE ARRAZOI BATZUK  
(markatu “X” batez dagokion aukera) 

    Kontratuaren, obraren edo zerbitzuaren iraupena amaitzea     Bezeroak kontratua larriki ez betetzea 

    Bezeroaren kontratu-harremana arrazoi justifikatuagatik hutsaltzea             Bezeroaren kontratu-harremana arrazoi justifikatu gabeagatik hutsaltzea 

    Bezeroaren heriotzagatik, ezintasunagatik edo erretiroagatik 

4.4 LAN KOOPERATIBA ELKARTUKO BAZKIDE LANGILEEK ALEGATUTAKO ARRAZOIAK (markatu “X” batez dagokion aukeran) 

    Kooperatibatik bidegabe kanporatzea Genero-indarkeriagatik, bazkide langileen kasuan 

    Arrazoi ekonomikoak, teknikoak, ekoizpenekoak, antolamendukoak edo ezinbesteko arrazoiak        Kooperatibaren administrazio-lizentzia galtzeagatik 

    Sozietate-loturaren aldia amaitzeagatik Probaldian lana emateari uzteagatik 

5. BANKU ETA ZERGA HELBIDERATZEAREN DATUAK

5.1 BANKU HELBIDERATZEA (interesduna kontu korrontearen titularra izan behar da) 5.2 PFEZaren GAINEKO BORONDATEZKO ATXIKIPEN-TASA  
(ez da onartuko legez ezarritakoa baino ehuneko txikiagoa) 

           IBAN           Entitatea          Bulegoa KD eta Kontu korrontearen zk.

%           mota 

Eskaera hori legez ezarritako epean aurkeztutako jarduera-uzte motaren arabera beharrezkoa den dokumentazioarekin osatzen da. 

Nire erantzukizunpean adierazten dut eskabide honetan ematen ditudan datuak egiazkoak direla, eta, era berean, adierazten dut jakitun nagoela aitortutako datuetan gerta litekeen 
edozein aldaketaren berri eman behar diodala Asepeyo Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduen 151. Mutuari. 

Inprimaki hau sinatuz, langile autonomoen jarduera uzteagatiko prestazio-eskaera bideratzeko eskatzen dut. 

Eskatzailearen sinadura (e)n, 20 (e)ko ren (e)an 
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Uztea:  

  ALDI BATERAKOA ERABATEKOA 

  ALDI BATERAKOA PARTZIALA 

  BEHIN BETIKOA 

  Indarra ezinbesteko arrazoiengatik  

  Genero-indarkeria  

  Sexu-indarkeria * 

Sarrera-zigilua

Langile autonomoek 
jarduera uzteagatiko 
prestazioaren eskaera

TEL. MUGIKORRAREN 
ZENBAKIA (SMS)

TEL. MUGIKORRAREN 
ZENBAKIA (SMS)

BESTEREN KONTURAKO 
LANGILEEN KOPURUA



Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean (DBEO) nahiz datu pertsonalak babesteko aplikagarria den eta indarrean dagoen beste edozein legeditan xedatutakoari jarraikiz, Asepeyok, Gizarte Segurantzarekin 
elkarlanean diharduen 151. zenbakidun Mutualitateak (IFZ: G08215824; egoitza: Via Augusta, 36, 08006 Bartzelona) jakinarazten dizu emandako datuak interes publikoaren inguruko lege-oinarria gordeta tratatuko dituela 
(8/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 80. eta 82. artikuluak), Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduen mutualitate kolaboratzaile gisa dagozkion funtzioak betez, eta, zehazki, prestazioaren eskaera kudeatzeko, 
haren inguruko komunikazioa eta jakinarazpenak gauzatzeko, eta, hala badagokio, eskatutako prestazioa ordaintzeko. Era berean, jakinarazten dizugu prestazioaren egoerari buruzko jakinarazpenak eta abisuak jasoko 
dituzula agian, zure telefono mugikorrera bidalitako SMS mezuen bidez. Indarrean dagoen legediak xedatutako gutxieneko atxikipen-epean gordeko dira zure datuak, eta, gehienez ere, ekintza penal eta zibilen azken 
preskribatze-epemuga igaro arte, edota aplikagarriak diren administrazio-zehapenak preskribatu arte, betiere datuen beharrezko blokeoa eragotzi gabe. Legeetan aurreikusitako aukerei jarraikiz, prestazioa kontrolatu, 
kudeatu edo/eta gainbegiratzeko eskuduntza duten erakundeei jakinaraziko zaizkie zure datuak:  
 
• Prestazioaren ordainsari-izaera kontuan hartuta, PFEZaren aitorpenaren ondorioetarako, Asepeyok haren zenbatekoa jakinarazi behar dio Zerga Administrazioko Estatu Agentziari.  
• Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalari. Legeetan aurreikusitakoaren arabera, prestazioak kudeatzen ditu erakunde horrek.  
 
Gainera, jakinarazten dizugu ezen, zure espedientea kudeatzeko beharrezkoa bada, Asepeyori zerbitzuak ematen dizkioten hirugarrenek atzitu ahalko dituztela zure datuak, hala nola aditu medikoek, aditu teknikoek, 
ikerlari pribatuek, abokatuek, prokuradoreek, informatika-zerbitzuen hornitzaileek eta dokumentazioa zaindu, suntsitu eta digitalizatzeko zerbitzuen hornitzaileek. Kontratatutako zerbitzua eman ahal izateko tratatuko 
dituzte zure datuak hornitzaile horiek. Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, datuen erabilera mugatzeko eta datuak tokialdatzeko eskubideak egikari ditzakezu, zure identitatea egiaztatu eta bermatzeko 
helburua duten metodo hauetako baten bidez:  
 
a) Asepeyo Bulego Birtualaren bidez egindako eskabide telematiko bat aurkeztuta (aurrez erregistratuz)  
b) Onetsitako erakunde batek jaulkitako ziurtagiri elektroniko baten bidez digitalki sinatutako eskabide bat aurkeztuta posta elektroniko bidez Erabiltzailearen Arreta Zerbitzuan (asepeyo@asepeyo.es)  
c) Gure laguntza-zentroetako batera bertaratuta Era berean, zure datu pertsonalen inguruko edozer kontsulta, iradokizun eta/edo erreklamazio egin diezaiokezu Asepeyoko datuak babesteko ordezkariari (dpd@asepeyo.es).  
 
Edozer kasutan, Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean erreklamazio bat egiteko eskubidea duzu, zeina datuak babestearen inguruko autoritate eskuduna baita; horretarako, haren egoitza elektronikoa erabil 
dezakezu, edo haren egoitza fisikora gutun bat bidali. 
 

 
Betetzeko jarraibideak 

Langile autonomoek jarduera eteteagatiko 
prestazioaren eskaera 

 
 
1. ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK 
 
Idatzi zure identifikazio pertsonaleko eta bizileku iraunkorreko datuak. 
 
2. LANGILE AUTONOMO MOTA ETA EGOERA 
 
Idatzi tarte honetan, 
 
                             2.1. atala. Langile autonomo mota. Markatu X batez zer langile autonomotan kokatzen zaren. 
                             2.2. atala. Eskatzailearen egoera. Markatu X batez zure egoera espezifikoa. 
 
3. JARDUERAREN DATUAK 
 
Idatzi egiten duzun jardueraren identifikazio-datuak. 
 
                             3.1. atala. Denborazkotasuna. Adierazi jardueraren denborazkotasuna, eta adierazi zein egun, hilabete eta urtetan hasten den jar-

duera eta zein egun, hilabete eta urtetan amaitzen den. 
 
4. JARDUERA ETETEKO PRESTAZIOAREN DATUAK 
 
datzi zure datuak prestazioa eskatzeko. 
 
                             4.1. atala. Jarduera noiz eten den. Adierazi zer egun, hilabete eta urtetan hasi zen prestazioa jasotzeko eskubidea aitortzeko eskatzen 

den jarduera uzten. 
                             4.2. atala. Jarduera eteteko alegatutako arrazoia. Markatu X batez jarduera eteteagatiko prestazioa eskatzeko emandako arrazoia. 

Ezinbesteko kasua edo genero-indarkeriagatik eteteko, markatu X batez jarduera uztearen aldi baterako izaera: behin betikoa edo 
aldi baterakoa. 

 
Osagarri gisa, ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoentzat 
 
                             4.3. atala. Beste arrazoi batzuk. Jarduera eteteagatiko prestazioa eskatzeko alegatutako arrazoia X batez markatu beharko duzu. 
 
Lan Kooperatiba Elkartuetako langileentzat bakarrik. 
 
                             4.4. atala. Alegatutako arrazoiak. Jarduera eteteagatiko prestazioa eskatzeko alegatutako arrazoia X batez markatu beharko duzu. 
 
Beste arrazoi batzuk zehaztu behar badira 
 
                             4.5. atala. Beste arrazoi batzuk. Zehaztu aurreko puntuetan adierazi ez den arrazoia uzteko. 
 
5. BANKU- ETA ZERGA-HELBIDERATZEAREN DATUAK  
 
Idatzi zure banku- eta zerga-datuak. 
 
                             5.1. atala. Banku-helbideratzea.  Prestazioa aitortu ondoren, sartu nahi duzun kontu korrontearen datuak idatzi. Kontu korrontearen 

laukitxoak betetzean, arreta berezia jarri, diru-sarrerekin arazorik ez izateko. 
                             5.2. atala. PFEZren gaineko borondatezko atxikipen-tasa. Adierazi zer atxikipen-mota eskatzen duzun dagokizun prestazioaren 

hileko ordainketari aplikatzeko, eta ezingo da izan legez ezarritakoa baino txikiagoa. 
 
DATA ETA SINADURA 
 
Idatzi dokumentuaren oinean dokumentua aurkeztu den eguna, hilabetea eta urtea, eta sinatu jatorrizkoa langile autonomo interesdunak.
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