
Data d'entrada:

1. Dades personals

Primer cognom Segon cognom Nom DNI - NIF

Data de naixement Sexe Estat civil Telèfon Número d'afiliació a la SS

Home Dona Solter Casat

Viudo Div/sep

Domicili (carrer o plaça) als efectes fiscals

Codi postal Localitat

Pateix alguna discapacitat? Grau de discapacitat Import de la pensió anual

Sí No

2. Ingressos

Salari mensual brut provinent del treball d'aquest any (actual)

Por compte propi €

Por compte d'altri €

Per prestacions d'atur, incapacitat temporal, maternitat, etc.: Classe

3. Dades del causant

Primer cognom Segon cognom Nom Data de la defunció

4. Domiciliació bancària

Número codi compte client (CCC)

, de de

Firma de la persona sol·licitant

SOL·LICITUD DE PENSIÓ D'ORFANDAT

Majors de 18 anys

Mútua d'Accidents de Teball  i Malalties Professionals de la Seguretat Social núm. 151

Número

Codi sucursal Dígit control Número del compte

PortaPisEscalaBloc

Província

Codi del banc

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Asepeyo, Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social
núm. 151, amb CIF. G-08215824, li informa que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a diversos fitxers degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat és gestionar 
adequadament les funcions que ens són pròpies, com a entitat col•laboradora de la Seguretat Social, i en concret, les que es deriven de la prestació econòmica d'incapacitat temporal, objecte d’aquesta sol•licitud.
Asepeyo li garanteix que respectarà la seva confidencialitat pel que fa al tractament de les dades i es compromet a no destininar-les a cap més objectiu diferent de l'esmentat. Les dades facilitades, només podran
ser comunicades a tercers que estiguin expressament autoritzats o a persones que col•laborin directament en el compliment de la finalitat abans indicada, i sempre, d'acord amb els requeriments que legalment
siguin exigibles. A més, li recordem el dret que té de consulta, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades, que pot exercitar mitjançant una sol•licitud adreçada a Asepeyo, Via Augusta, núm. 36, 08006
Barcelona; a través de correu electrònic asepeyo@asepeyo/.cat, o, presentant-se a qualsevol dels nostres centres assistencials.



1. En qualsevol cas

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia del contracte de treball (si escau), rebuts de l’atur, d’IT, etc.

-

2. Segons el cas

-

-

3. Suport legal per a percebre la pensió d'orfandat als majors de 18 anys 

Fotocòpia de les nòmines dels 12 mesos anteriors a la defunció del pare o la mare, en cas d'haver treballat.

Documents que ha de presentar amb aquesta sol•licitud

Fotocòpia dels rebuts de subsidi d’incapacitat temporal dels 12 mesos anteriors a la defunció del pare o la mare, o document que ho
acrediti. 

Fotocòpia de la percepció del subsidi d'atur dels últims 12 mesos anteriors a la defunció del pare o de la  mare. 

Recordi que si després d'haver presentat aquesta declaració es produeix alguna variació en la seva situació, tant econòmica (cessament o
inici d'una activitat laboral, percepció d'altres pensions, etc.), com familiar (canvis d'estat civil, defuncions, etc.) o de domicili, té l'obligació
de comunicar-ho a la Mútua i a Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 

Art. 175.2 del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social segons la redacció que estableix l'article 46 de la Llei 66/1997, de
30 de desembre 

Art. 175.2 En els casos en què el fill/a del causant no tingui una feina lucrativa per compte propi o d’altri, o en cas de tenir-la, si els
ingressos que n’obté són inferiors en còmput anual al 75 per 100 del salari mínim interprofessional fixat en tot moment, també en còmput
anual, aleshores podrà ser beneficiari/ària de la pensió d'orfandat, sempre que el fill/a, a la data de defunció del causant, tingués menys de
21 anys, o de 23 anys si cap dels pares no sobrevisqués.

Recordi que si després d'haver presentat aquesta declaració es produeix alguna variació en la seva situació, tant econòmica (cessament o
inici d'una activitat laboral, percepció d'altres pensions, etc.), com familiar (canvis d'estat civil, defuncions, etc.) com del seu domicili, té
l'obligació de comunicar-ho a la Mútua i a Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. 


