
Kotizaziopeko prestazio-eskaera

1) Eskatzailearen datu pertsonalak

2) Prestazioa ordaintzeko finantza-erakundearen (bankua edo kutxa) datuak 

3) Eskatzailearekin bizi diren edo bere kargura dauden seme-alaben datuak

Hasierako alta 

Lanaldi partzialeko lanarekin bateragarritasuna

Ekintzaileak laguntzeko kontratuarekiko bateragarritasuna

30 urtetik beherakoen bere konturako lanarekiko bateragarritasuna

Berriz hastea Eskubide berriaren aldeko aukera

Prestazio mota Kolektibo mota Eskubidea grabatzearen data (SEPE-k bete beharrekoa)

Izena 1. abizena  2. abizena

NAN edo AIZ zk. Gizarte Segurantza zk. Jaioteguna Sexua 

Nazionalitatea Itzulera herrialdea     

Lan egindako herrialdea  Noiztik:  Noiz arte: 

HELBIDEA

Kalea: Mota Izena Zk.  Bis/Por  Eskail.  Pisua  Letra 

Herria Posta-kodea Probintzia

Jakinarazpenetarako (Soilik aurretik adierazitakoa ez bada)

Kalea: Mota Izena Zk.  Bis/Por  Eskail.  Pisua  Letra 

Herria Posta-kodea Probintzia

Posta-kutxa

TELEFONOA ETA POSTA ELEKTRONIKOA

Finkoa  Mugikorra 

Posta elektronikoa

(Harekin batera bizi diren edo ez kontuan izan gabe, bere ardurapean dauden seme-alabak adierazi bakarrik: hogeita sei urtetik 
beherakoak, hortik gorakoak baldin eta gutxienez %33ko minusbaliotasuna badute, edo abegian dituen adingabekoak).

NAN edo AIZ

1. abizena

2. abizena

Izena

Jaioteguna

Minusbaliotasun maila % 
33koa edo gehiago BAI                    EZ    BAI              EZ     BAI               EZ    BAI               EZ
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4) Oharrak

Erregistroa beste Erakunde hartzaile batean

www.sepe.es
Trabajamos para ti

Finantza erakundearen izena

 

IBAN (Banku-kontuaren nazioarteko kodea) E S

Prestazioa jaso nahi duzun kontuaren eskatutako datu guztiak adierazi behar dira, eta kontuaren TITULARRA izan beharko zara.
Aurretik eman badituzu ere, beti bete beharko dituzu.

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

901 11 99 99



Izen-abizenak NAN edo AIZ
•	 KONPROMISOA HARTZEN DUT Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren (gaztelaniazko LGSS) 231. artikuluan ezartzen diren betebeharrak betetzeko.

•	 Nire ardurapean honakoa ALDARRIKATZEN DUT: 
 ¤ Eskari honetan aurkezten ditudan datuak benetakoak direla; halaber, adierazten dut aurrerantzean gerta litekeen edozein aldaketa Estatuko 

Enplegu Zerbitzu Publikoari jakinarazteko betebeharraren jakinaren gainean nagoela, 

 ¤ Etetea soldatako langile gisa gertatu dela  eta ez nagoela erreserban edo derrigorrezko eszedentzian, ezta lanpostu batean berriz sartzeko aukera 
ematen didan bestelako batean ere,

 ¤ Ez dudala inolako ordainsari, kalte-ordain edo bestelako diru-laguntzarik jasotzen.
 ¤ Ez dudala bigarren mailarainoko familia harremanik, eta ez naizela enpresariekin elkarrekin bizi izan haiekin lan egin bitartean; ez naizela 

Administrazio Kontseiluko kide izan lan egin dudan enpresetan, eta ez dudala erakunde batean ere kapital sozialaren heren bat edo gehiagoko 
partaidetza; ezin diodala zerbitzurik prestatu sozietate bati baldin eta diru-laguntza horren inguruan erabakitzeko kontuan hartzen diren epe 
horietan nirekin bizi ziren senideek kapital sozialaren %50 edo gehiago parte-hartzen badute. Ez dudala inolako merkataritza-jarduerarik egiten, 
ez nire kontura ezta soldata baten truke, haren emaitza ekonomikoa eta erabilitako denbora edozein delarik ere.

 ¤ Nire familia-unitateko kideen baimena dudala haien datu pertsonal zein ekonomikoak erabiltzeko, eskaera hau zuzen izapidetze aldera,
 ¤ Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren 231. artikuluan xedatutako betebeharrak ezagutzen ditudala, baita eskaera hau sinatzean gain hartzen 

ditudan konpromisoak ere; bi hauek eskaeraren atzealdean daude.

•	 BAIMENA EMATEN DUT aitortutako datu ekonomikoen baieztapena eta erkaketa Zerga Administrazioko Estatuko Agentzian dauden zerga izae-
rako datuekin, 1999ko azaroaren 18ko Ministro Aginduan ezarritako terminotan, identitate eta egoitzaren datuei buruzkoa, abenduaren 26ko 
PRE/3949/2006 eta abenduaren 27ko PRE/4008/2006 Aginduetan araututako sistemetan daudenak; eta beste edozein datu pertsonal edo ekono-
mikoren baieztapena eta erkaketa, langabeziagatiko prestazioen jasotzea onartzeko edo mantentzeko beharrezkoak badira, beste edozein Erakunde 
edo Administrazio Publikoko datu basetatik eskuratuko direnak.

Eskaeraren izapidean aurkeztutako dokumentazioaren eginbidea (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak bete beharrekoa) 

NAN, Pasaportea, Atzerritarraren Identifikazio-txartela (AIT). 
Atzerritarraren Identitate Zenbakia (AIZ) adierazten duen dokumentua.
Seme-alaben identifikazio-dokumentua.
Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira.
Adierazi diguzun kontuaren titularra zarela frogatzen duen dokumentua (libreta, ordainagiriak eta abar).

Minusbaliotasun mailaren ziurtagiria edo hura onartzen duen ebazpena.
Ebazpen judiziala edo harreraren burutze-idatzia.
Sententzia eta/edo hitzarmen arau-emailea, banantze edo dibortzioaren kasuan.
Enpresa Ziurtagiria(k), sinatuta eta zigilatuta.
U006 edo E-302 inprimakia, edo seme-alaben lan egoerari buruzko ziurtagiri kontsularra.
U1 edo E-301 inprimakia, edo dokumentu baliokidea.
Administrazio-adiskidetzearen edo adiskidetze-judizilaren akta, edo ebazpen judiziala.
Kalte-ordainaren aldeko baimen aukera.
Gobernuaren Ordezkaritzen edo Ordezkaritzaordeen Ziurtagiria, itzulitakoen kasuan.
Espetxeko Zuzendariaren Ziurtagiria.

Oharrak

Inprimaki honetan adierazitako datuen eta aurkeztutako dokumentuetan agertzen direnen baieztapenaren ondoko eginbidea luzatzen da. 

Dokumentazioa aurkeztea beharrezkoa bada, baduzu, 625/85 Errege-Dekretuaren 25.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, aurkezteko 15 eguneko epea; epe hori igaro-
takoan, eskaria artxibatuko da, aurretik ebatzita, eskari berri bat bideratzeko kalterik gabe, zure eskubidea preskribitu ez bada. 

Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren testu bateratuko 228.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzazko Errege-dekretuak onartzen duena, 
erakunde kudeatzaileak prestazioaren eskaera egin eta hurrengo 15 eguneko epean ebatzi beharko du, eta ebazpenaren ondorengo 10 egunetan jakinarazi beharko du. Hala 
xedatzen du azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 58.2 artikuluak, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio-prozedura bateratuari buruzkoa.

Prestazioaren eskaera egin zenetik hiru hilabete igaro ondoren, oraindik ebazpenik jakinarazi ez bada, interesdunak aurretiko erreklamazio bat jar dezake, Gizarte Segu-
rantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren hogeita bosgarren Xedapen Gehigarrian eta Lan Arloko Jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen 71. 
artikuluan ezarritakoaren arabera, administrazioaren isiltasunagatik onartu gabetzat hartuko baita.

Prozeduraren biderapenaren egoerari buruz informazioa jasotzeko, zoaz https://sede.sepe.gob.es webgunera edo deitu 901 11 99 99 telefonora.

DATU-BABESA.- Izaera pertsonaleko datuak bilduko ditu eskari honek, eta datu horiek, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Orokorraren jabego den fi-
txategian sartuko dira; jabe hori baimentzen duzu datuak automatizatuki tratatzeko, zure eskariaren zergatitik eratorritako funtzioak kudeatzeko helburu bakarrarekin eta, 
hala badagokio, abenduaren 26ko TAS/4231/2006 Aginduan adierazitako Erakundeei emateko, haren kudeaketa burutzeko. Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege 
Organikoaren arabera, sarrera, zuzenketa, deuseztapen eta aurkakotasun eskubideak erabili ahalko dituzu.

Sin.:

Eskaera aurkezteko data eta eskatzailearen sinadura Eskaera aurkezteko data eta jasotzailearen sinadura

Sin.:Unitatearen Zigilua
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BEHARREZKOAERKATUTADOKUMENTUAK JASOTA
EZ DATOR BATBAT DATOR

20       (e)ko aren (e)(a)n 20       (e)ko aren (e)(a)n



ESKAERA HAU SINATZEAN GAIN HARTUKO DITUZUN BETEBEHARRAK  

•	 Enplegua aktiboki bilatzea.

•	 Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari (SEPE) eta Autonomia Erkidegoko Enplegu Zerbitzu Publikoei 
(SPE) oharrak eta jakinarazpenak jasotzeko behar duten informazioa ematea (helbidea). 

•	 Helbide horretan jakinarazpenak jasoko diren ala ez ziurra ez denean, baliabide elektroniko bidez jaki-
narazpenak jasotzeko datuak eman behar dira.

•	 Prestazioak jasotzeko eskubidea aitortu, ezereztu, baliogabetu edo berriz ezartzeko behar den dokumen-
tazioa eta informazioa ematea, eta horien egoeran egon den edozein aldaketa bai SPE-ei bai SEPE-ri 
jakinaraztea (medikuaren baja, aldaketa seme-alaba kopuruan, atzerrirako bidaiak...).

•	 Jarduera Konpromisoa sinatzea eta eskaerak betetzea. 

•	 Prestazioan baja eskatzea eskubidearen eten- edo iraungitze-egoerak gertatzen direnean, edo jasotzeko 
eskatzen diren baldintzak ez badira betetzen.

•	 SPE-etan lan bila ari den pertsona gisa izena ematea eta izen-emate hori mantentzea. 

•	 Hitzordua ematen zaizunean (lan eskaintzak, heziketa zein orientazio jarduerak...), dagokion enplegu 
zerbitzu publikoetan edo enplegu-agentzietan bertaratzea.

•	 Ematen den lan eskaintza betetze aldera, eskatu zen datan eta orduan bertaratu izanaren frogagiria 
entregatzea bost eguneko epean.

•	 Behar ez bezala jasotako prestazioak itzultzea.

Lana lortu eta besteren konturako langile gisa lanaldi partzialeko kontratua sinatuz gero, informatu 
www.sepe.es webgunean edo prestazioen bulegoan lan hori langabeziagatiko prestazioarekin bateratzeko 
aukeraren inguruan.

GOGORATU:
Aipatu betebeharrak zein konpromisoak bete ezean, bakoitzari dagokion zigorra aplikatuko da. Prestazioa 
iruzurrez lortzeko datuak faltsutzea arau-hauste oso larria izango da. Horren ondorioz, urtebetean edozein 
prestazio ekonomiko jasotzeko eskubidea galduko duzu, eta gerta daiteke eskubiderik gabe ere gerat-
zea.         

Gure egoitza elektronikoan prestazioen honako izapide-lan hauek gauzatu ahalko dituzu, https://sede.
sepe.gob.es webgunearen bitartez sartuz:

- Prestazioa aitortu - Prestazioak eskatu - Banku-datuak aldatu
- Diru-laguntza luzatu  - Ziurtagiriak lortu - Uko egitea
- Urteko errenta-aitorpena  - Prestazioaren baja  - Kontsultak
- Ordua eskatu   
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