
Data d'entrada: 

1. Dades personals

Primer cognom Segon cognom Nom DNI - NIF

Data naixement Sexe Estat civil Telèfon Número afiliació SS

Home Dona Solter/a Casat/ada

Vidu/a Div/sep.

Adreça (carrer o plaça) als efectes fiscals

Codi postal Població

¿Teniu alguna discapacitat? Grau de discapacitat Import anual de la pensió

Sí No

2. Ingressos

Salari mensual brut provinent del treball de l'any actual

Por compte propi euros

Per compte d'altri euros

A emplenar només en sol·licituds de favor de familiars

Per capital mobiliari euros

Per capital immobiliari euros

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

3. Domiciliació bancària

Número codi compte client (CCC)

, d de

Firma de la persona sol·licitant,

PortaPisEscalaBlocNúmero

Codi sucursal Dígit control Número de compte

SOL·LICITUD DE LA PENSIO D'ORFANDAT

Menors de 18 anys

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

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,
us informa que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades a diversos fitxers degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat dels fitxers és l'adequada gestió de les funcions que li són pròpies com a
entitat col•laboradora de la Seguretat Social, en concret aquelles derivades de la prestació econòmica per incapacitat temporal objecte de la present sol•licitud. Asepeyo us garanteix que, en el tractament d'aquestes dades, respectarà la vostra
confidencialitat i es compromet que no seran destinades a cap altra finalitat diferent a l'esmentada. Les dades facilitades, únicament podran ser comunicades a tercers expressament autoritzades o a aquelles persones que col•laborin directament en el
compliment de la finalitat abans indicada, i sempre d'acord als requeriments que legalment siguin exigibles. Així mateix, us comuniquem que teniu dret a la consulta, rectificació, cancel•lació i oposició de les vostres dades i ho podeu fer mitjançant
sol•licitud adreçada a Asepeyo,  Pedro i Pons, 6-8, 08034 Barcelona; a través de correu electrònic a la adreça asepeyo@asepeyo/.cat i/o directament des d’un dels nostres centres assistencials. 



1. En qualsevol cas

- Fotocòpia del DNI

- Fotocòpia del contracte de treball (si n'hi ha), rebuts de l'atur, d'IT, etc.

- Fotocòpia de las nòmines dels 12 mesos anteriors a la mort del pare/mare, si hagués treballat.

-

-

Documents que heu de presentar amb aquesta sol·licitud

Recordeu que si després d'haver presentat aquesta declaració es produeix alguna variació en la vostra 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, teniu l'obligació de comunicar-ho a la Mútua i a la Direcció Provincial de l'Institut
Nacional de la Seguretat Social. 

Fotocòpia dels rebuts del subsidi d'incapacitat temporal dels 12 mesos anteriors a la mort del pare/mare, o
document que ho acrediti.

2. Segons el cas

Fotocòpia del cobrament del subsidi d'atur dels últims 12 mesos anteriors a la mort del pare/mare.
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