Prestazio osagarriaren eskaera

Ezbeharra
Espedientea

Langilearen datu pertsonalak
Lehen abizena
Adina

Bigarren abizena

Izena

Egoitza, udalerria eta probintzia

Langilearen egoerari buruzko datuak
Alta du eta sendatuta dago

Baja hartu
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LI edo GParen eta
birgaixotzeen data

Ebazpenaren
zain

LI edo GPagatiko
prestazioaren
aintzatespen-data

Kontingentzia

Langabezian
dago

Pentsioduna da

Medikuaren alten
datak

Kontratua
amaitu zaio
Uneko lanegoera

Lanbidea

Laneko istripua

Lan
egiten du

Gaixotasun profesionala

Ezintasun aintzatetsia edo aurrez ikus daitekeena
Sekuelak edo lesioak

Hileko diru-sarrera gordinak
ABE

pentsioa

soldata

langabezia

bestelakoak

Diru-sarrerak, guztira

0,00 €

Bizikidetzako unitatearen hileko gastuak
Hipoteka

Mailegu pertsonalak

Ibilgailua

Alokairua

Istripuagatiko beste kalte-ordain batzuk jaso ditu edo jasoko ditu?
Hitzarmenaren arabera

Komunitateko gastuak Mantenu-pentsioa Finantza-erakundeak:

EZ

Partikularra

BAI
Nomina helbideratuta

Data

Zirkulazioa

Zenbatekoa:

(oraindik jaso ez badu, adierazi gutxi gorabeherako zenbatekoa eta data)
Ikasketa- edo prestakuntza-maila
Ez daki gaztelaniaz irakurtzen eta idazten

Gaztelaniaz irakurtzen eta idazten daki

Lehen mailako ikasketak

Erdi-mailako ikasketak

Lanbide-heziketa

Goi-mailako ikasketak

Enpresaren erreferentzia
Sozietate-izena

Egoitza, udalerria eta probintzia

Bizikidetzako unitatean bizi diren kideak (eskatzailea kontuan hartu gabe)
Lehen abizena
Adina

Bigarren abizena

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna

Hileko diru-sarrera gordinak
Pentsioa
ABE
Diru-sarrerak, guztiras

Lehen abizena
Adina

Soldata
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Lehen abizena

Bigarren abizena

Adina

Bigarren abizena

Adina

Uneko jarduera

Diru-sarrerak, guztiras

Langabezia

Bestelakoak

Ikasketen hileko kostua

Bigarren abizena

Izena
Uneko jarduera

Soldata

Langabezia

Bestelakoak

Ikasketen hileko kostua

Bigarren abizena

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna

Hileko diru-sarrera gordinak
Pentsioa
ABE

Bestelakoak

Izena

Soldata

Hileko diru-sarrera gordinak
Pentsioa
ABE

Lehen abizena

Langabezia

Ikasketen hileko kostua

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna

Diru-sarrerak, guztiras

Izena

Soldata

Hileko diru-sarrera gordinak
Pentsioa
ABE

Lehen abizena

Bestelakoak

Uneko jarduera

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna

Diru-sarrerak, guztiras

Langabezia

Ikasketen hileko kostua

Hileko diru-sarrera gordinak
Pentsioa
ABE

Adina

Uneko jarduera

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna

Diru-sarrerak, guztiras

Izena

Izena
Uneko jarduera

Soldata
Ikasketen hileko kostua

Langabezia

Bestelakoak

Egindako eskaera
Faktura edo aurrekontua

Aurrekontuaren zenbatekoa

Zenbatekoaren gainerako zatia, % 100eraino

Eskatutako zenbatekoa
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Laguntzaren arrazoia eta helburua

Jakinarazten da ezen, prestazio osagarria ematen bada, lansaritzat joko dela (dela diruzkoa, dela gauzazkoa) pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ondorioetarako, eta Mutualitateak prestazioaren ordainketaren berri emango diola Zerga Administrazioko
Estatu Agentziari. Halaber, eskatzailea konprometitu egiten da laguntzaren helburua erakusteko balio duten ordainagiri edo frogagiriak
aurkeztera, edo, hori egin ezean, jasotako munta itzultzera. Prestazio osagarriak behin bakarrik aintzatetsi ahalko zaizkio onuradunari
laneko istripu edo gaixotasun profesional bakoitzeko.

(e)n
Eskatzailearen sinadura

20

Ko (a)rem

(e)an

Istripua jasan duena eta laguntzaren eskatzailea pertsona bera ez direnean bakarrik bete behar da
(istripua jasan duena ezindua dela ebatzi du epaile batek, edo hil egin da)
Eskatzailearen datu pertsonalak
Lehen abizena
Adina

Bigarren abizena

Izena

Egoitza, udalerria eta probintzia

Eskatzailearen egoerari buruzko datuak
Baja hartu du

Lan egiten du

Pentsioduna da

Langabetua

Istripua izan duen pertsonarekiko ahaidetasuna Lanbidea

Bestelakoak

Uneko lan-egoera

Ezinduta badago, adierazi gradua, kontingentzia eta sekuelak
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Hileko diru-sarrera gordinak
ABE

pentsioa

soldata

langabezia

bestelakoak

Diru-sarrerak, guztira

0,00 €

Bizikidetzako unitatearen hileko gastuak
Hipoteka

Mailegu pertsonalak

Ibilgailua

Alokairua

Istripuagatiko beste kalte-ordain batzuk jaso ditu edo jasoko ditu?
Hitzarmenaren arabera

Komunitate-gastuak

EZ

Partikularra

Mantenu-pentsioa

BAI
Nomina helbideratuta

Data

Finantza-erakundeak

Zirkulazioa

Zenbatekoa

(oraindik jaso ez badu, adierazi gutxi gorabeherako zenbatekoa eta data)
Ikasketa- edo prestakuntza-maila
Ez daki gaztelaniaz irakurtzen eta idazten

Gaztelaniaz irakurtzen eta idazten daki

Lehen mailako ikasketak

Erdi-mailako ikasketak

Lanbide-heziketal

Goi-mailako ikasketak

Datuen babesari buruzko indarrean dagoen legedia betez, Asepeyok (izen fiskala: Asepeyo, 151. zenbakidun Mutualitatea Gizarte Segurantzarekin elkar lanean; IFZ: G-08215824) jakinarazten
dizu zure datu pertsonalak askatasun osoz emandako baimenaren legezko oinarriaren arabera kudeatuko dituela, zure intereseko ekitaldian izen-ematea eta partaidetza kudeatzeko helburuarekin.
Ekitaldian izena ematen baduzu, harekin erlazionatutako dokumentuak eta/edo ekitaldiaren gogobetetze- eta/edo ebaluazio-inkestak betetzeko eskaerak jasoko dituzu, beharbada. Era berean,
jakinarazten dizugu ekitaldia gauzatzen den bitartean argazkiak eta bideoak egingo direla eta Asepeyoren ikus-entzunezko edukien bankuan gehituko direla, beharbada. Ikus-entzunezko eduki
horiek barne- eta kanpo-argitalpenetan, sare sozialetan, prentsa-oharretan, etab. erabili ahal izango dira, ekitaldia hedatzeko.
Zure datu pertsonalak ekitaldia amaitu eta urtebeteko epean gordeko ditugu. Denbora-bitarte horretan, Asepeyok datu horiek tratatu ahal izango ditu, aurrez adierazitako helburuetarako eta aplikagarria den legedian ezartzen diren baldintzen arabera.
Zure datuak ez dizkiegu hirugarrenei jakinaraziko. Halere, Asepeyorentzat zerbitzuak eskaintzen dituzten hirugarrenek atzitu ahal izango dituzte, horien artean daudelarik zerbitzu informatikoen
hornitzaileak, ikus-entzunezko edukien ekoizle eta argitaratzaileak, eta inpresio-, itzulpen-, bikoizketa-, komunikazio-, hedapen- eta dibulgazio-zerbitzuak ematen dituzten enpresak, dela Internet
bidez, dela sare sozialen bidez, dela prentsaren bidez edo dela beste baliabide batzuen bidez. Kontratatutako zerbitzua eman ahal izateko tratatuko dituzte zure datuak hornitzaile horiek.
Datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko, datuen erabilera mugatzeko eta/edo datuak tokialdatzeko eskubideak egikari ditzakezu, zure identitatea egiaztatu eta bermatzeko helburua duten metodo hauetako baten bidez:
a)
b)
c)

Asepeyo Bulego Birtualaren bidez egindako eskabide telematiko bat aurkeztuta (aurrez erregistratuz)
Onetsitako erakunde batek jaulkitako ziurtagiri elektroniko baten bidez digitalki sinatutako eskabide bat aurkeztuta posta elektroniko bidez Erabiltzailearen Arreta Zerbitzuan (asepeyo@asepeyo.es)
Gure laguntza-zentroetako batera bertaratuta

Halaber, zure datu pertsonalekin erlazionatutako edozer kontsulta, iradokizun eta/edo erreklamazio egin diezaiokezu Asepeyoko DBOari (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.

Onartzen duzu zure datu pertsonalak Asepeyok tratatzea, eskatutako gizarte-laguntza kudea dezan. Jakinarazitako baldintzen arabera datuak tratatzea onartzen ez baduzu, ezin izango
dugu izapidetu gizarte-laguntza jasotzeko eskabidea.

