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ZIURTAGIRI MEDIKO$5(1ESKA(5$
HAURDUNALDIKO EDO EDOSKITZE
NATURALAREN ALDIKO ARRISKUAGATIK
OHARRA: Eskatu behar duzun medikuaren ziurtagiriak, lanpostuz aldatzeko edo egiten dituzun funtzioak aldatzeko beharra frogatu
beharko du, hala dagokion kasuan. Legez ezarritako arrazoiengatik ez badizute aldaketa onartzen bakarrik izango duzu haurdunaldiko
edo edoskitze naturalaren aldiko arriskuagatiko ordainsaria kobratzeko eskubidea.

1. Datu pertsonalak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Posta elektronikoa

Telefono finkoa

Helbidea (kalea/ plaza/ …)

Udalerria

Izena

Telefono mugikorra

NAN/AIZ/Pasaporte

Jaiotze data

Probintzia

Gizarte Segurantzako zk.
Posta kodea

2. Enpresaren datuak
Izena edota izen soziala

Kotizazio Kontuaren Kodea (KKK):

Medikuaren ziurtagiria eskatzen dut, nire

egoerarekin bat datozen lanpostura edo funtzioetara aldatzeko, ondoko arrazoiengatik:

Haurdunaldiko arriskuagatik, izan ere, lanpostuaren baldintzek eragin txarra dute nire osasunean edo/ eta fetuarenean.
Edoskitze naturala eman bitarteko arriskuagatik, izan ere, lanpostuaren baldintzek eragin txarra dute nire osasunean edo/ eta
nire seme/alabarenean
Deskriba ezazu zein eratan egokitu duten zure lanpostua gaur egun duzun egoerara
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................

3. Aldi baterako ezintasunak azken aurreko 6 hilabetetan
Bajaren eguna

Alta data

............................. .............................
............................. ............................

Bai

Ez

Haurdunaldiarekin lotutako patologia
Bai
Ez
Bai
Ez

................................................................................ (e)n, ................... (e)ko ........................................ ren............. (e)(a)n
Eskatzailearen sinadura

GARRANTZITSUA - Eskabide honekin batera aurkeztu behar duzu honako dokumentazio hau:

NAN-AIZ-Pasaportea
 2VDVXQ]HUELW]XSXEOLNRNR]LXUWDJLULD(M 31.06/02 eredua, www.mutualia.es webguneko formularioen atalean dago eskuragarri).


Lanpostuaren arriskuak aztertzea, lanpostuaren arriskuei buruz (izango balitu) enpresaren prebentzio zerbitzuak igorritako
txostena.
 (QSUHVDMDUGXHUHQDGLHUD]SHQD (M 31.06/03 eredua, www.mutualia.es webguneko formularioen atalean dago
eskuragarri). Eredu hori prebentzio-zerbitzuak edo, enpresan prebentzio zerbitzurik ez dagoenean, haren ordezkoak eginiko
azterketaren osagarria da.

MEZUAK ETA INFORMAZIOA POSTA ELEKTRONIKOZ IGORTZEA ETA JASOTZEA: Agiri honen bitartez BAIMENA
ematen dut MUTUALIAk bide telematikoz, eskaera honen datu orokorren 1. atalean zehaztutako helbide elektronikora, bidal diezazkidan
espediente honekin zerikusia duten izapide-egintzak eta agiriak. Baimena ematen dut, orobat, prestazioa onartzeko/ukatzeko akordioa
aurreratzeko ere (azken horri dagokionez, baliozko jakinarazpena paperean eta/edo posta arruntaren bidez izango da). Halaber,
eskatzailea MUTUALIArekin harremanetan jarri ahalko da espediente honen ondorioetarako, honako helbide elektroniko honetara idatziz:
erandioprestaciones@mutualia.es SUHVWDFLRQHVYL#PXWXDOLDHVSUHVWDFLRQHVHFRQRPLFDVJLSX]NRD#PXWXDOLD
Eskatzaileak mutualitateari EZ badio ematen posta elektronikoaren bidez telematikoki komunikatzeko baimenik, marka ezazu lauki hau X
batez:
Horrela eginez gero, jakinarazpenak eta akordioak paperean jakinaraziko zaizkio interesdunari (posta arruntaz, eskaera
honetan adierazitako helbidera).
DATU PERTSONALEN BABESA: Tratamenduaren arduraduna: “MUTUALIA”, Gizarte Segurantzaren 2. Mutua (www.mutualia.eus). Xedea: Legezko betebeharrak betetzea. Zilegitzea: MUTUALIAk legez edota kontratuz
esleituta dituen funtzio eta eskumenen kudeaketa eta erabilera. Hartzaileak: Legeak agintzen dituenak eta tratamenduaren ardura duten eta harremana betearazteko beharrezkoak diren hirugarrenak. Kontserbazioa: Legez
ezarritako epeak. Emandako datuak zehatzak eta eguneratuak egon daitezen, jakinarazten dizugu komunikatu egin beharko diguzula mutua honi eman dizkiozun datu pertsonaletan edozein aldaketa egonez gero. Eskubidea duzu
zure datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, horien tratamendua aurkatzeko eta mugatzeko, bai eta datuen eramangarritasuna eskatzeko ere, helbide honetara idatziz: Mutualia, Henao kalea 26, 48009 Bilbo. Datuak
Babesteko Ordezkaria: dpd@mutualia.es. Informazio osagarria: https://www.mutualia.eus/es/proteccion-de-datos/ edo https://www.mutualia.eus/es/datuen-babesa/
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Lege betekizunen eta izapidetza prozeduraren inguruko jakinarazpena

Prestazioa izapidetu aurretik, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 26. artikuluak ezartzen
dituen ekintzak gauzatu beharko ditu enpresaburuak, amatasuna babesteko. Besteak beste:
• Haurdun, edoskitzaroan edo erditu berri dagoen langilearen lanpostuko

arriskuen ebaluazioan, berariaz jasota

edukitzea emakumearen edo fetuaren osasunean eragin negatiboa izan dezaketen eragileen esposizioaren, prozeduren eta
lan baldintzen izaera, maila eta iraupena.
• Lanpostuaren baldintzak edo iraupena egokitzea, arriskuen berariazko ebaluazioaren arabera, arriskuak
deuseztatzeko edo minimizatzeko haurdun edo edoskitzaroan dagoen emakumearentzat jasangarriak izan daitezen.
• Langilea lanpostuz edo eginkizunez aldatzea bere egoerarekin bateragarria izan dadin, ezin badira baldintzak edo
lanaren iraupena egokitu edo, egokitu arren, lanpostuaren baldintzek eragin negatiboa izan badezakete haurdun
dagoen emakumearengan edo fetuarengan. Enpresaburuak halako arriskurik ez duten lanpostuak zehaztu behar ditu,
langileen ordezkariei galdetu ondoren.
Tramitazioaren 1. faseari dagokion dokumentazioa aurkeztu ondoren (arriskuaren ziurtagiriak), Mutualiako zerbitzu medikua
langilearekin harremanetan jarriko da lanpostuko arriskua balioztatzeko, eta, beharrezkotzat jotzen bada, Mutualiako prebentzioko
teknikari bat enpresarekin harremanetan jarriko da –bisitaldia egiteko aukera ere bada– emandako datuak egiaztatzeko.
Ziurtagiri bat positiboa bada –alegia, arriskua badago– eta enpresak egiaztatzen badu ez duela langilearen egoerarekin bateragarria
den lanposturik, enpresaburuak lan kontratua eten behar du eta langileak prestazioa eskatu beharko du haurdunaldiko edo
edoskitzaroko arriskuagatik (tramitazioaren 2. fasea: prestazioaren ordainketa).
Jakinarazten dizugu araudiaren arabera Mutuak 30 eguneko epean ebatzi behar duela eskaria, gehienez ere. Hori dela eta,
gomendatzen dizugu behar besteko aurrerapenarekin aurkeztea haurdunaldi edo edoskitzaroko arriskua aitortzeko
dokumentazioa.
Dena den, prestazio horren erregelamendua onartzen duen martxoaren 6ko 295/2009 Errege Dekretuaren 39.6 artikuluaren
arabera, kontraesanik aurkituz gero enpresak adierazitakoaren eta Mutualiak egindako egiaztapenaren artean edo prestazioa jaso
ahal izateko langilea eta enpresa ados jarri izanaren probarik aurkituz gero, Gizarte Segurantzaren Lan Ikuskaritzari txostena
eskatu ahalko zaio, enpresak hartutako neurriekin ados dagoen edo ez adieraz dezan eta langileak haurdunaldiko arriskuagatik dirulaguntza jasotzeko eskubidea duen zehaztu dezan.

Aurkeztu behar duzun dokumentazioa, prestaziorako eskubidea onartu ahal izateko, Mutualiaren zerbitzu medikoak
arriskuari buruz emandako txosten positiboa jaso ondoren (goiko koadroan egiten zaio erreferentzia):
 +DXUGXQDOGLNRHGRHGRVNLW]HQDWXUDODUHQDOGLNRDUULVNXDJDWLNSUHVWD]LRHNRQRPLNRDUHQRUGDLQNHWDUHQ
HVNDHUD 0HUHGXDZZZPXWXDOLDHVformularioen atalean dago eskuragarri)

Familia liburuaren fotokopia (edoskitzaro naturaleko arriskuaren prestazioa jasotzeko soilik).

Besteren konturako langileen kasuan:
o
kotizazio-oinarriei buruzko enpresa-ziurtagiria (M 31.03/02 eredua, www.mutualia.es webguneko formularioen
atalean dago eskuragarri).
o -DUGXHUHQHWHQDOGLNRHQSUHVDDGLHUD]SHQD


031.06/05 eredua, www.mutualia.es webguneko formularioen atalean dago eskuragarri).
Norberaren konturako langileen kasuan (RETA), aipatutako kotizazio-oinarrien enpresa-ziurtagiriaren ordez, ordaindutako
azken autonomoen ordainagiriaren fotokopia aurkeztu beharko du.



Artista edo zezen-gaietako profesionala izanez gero, Gizarte Segurantzaren jardueren adierazpena (TC4/6 eredua).



Helbide fiskala EAEtik edo Nafarroatik kanpo badu, Zerga Administrazioko Agentziaren 145. eredua.

OHARRA - Ordainteka egutegia www.mutualia.eus helbidean aurkituko duzu
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