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ENPRESAREN ZIURTAGIRIA
Jn./and.-ak, eta
kargua duenak
ZIURTATZEN DU, Aldi Baterako Ezintasuna (ABE)/ Haurdunaldiko edo bularra emateko aldiko arrisku prestazio eskaerarako ondorengo datu
guztiak zuzenak direla,
1. Enpresaren datuak
Mezu elektronikoa

Enpresaren izena edo izen soziala
Helbidea (kalea / enparantza / ...)

Enpresaren kotizazio kontuaren kodea
Herria

Posta kodea

Probintzia

2. Langilearen datuak
Bigarren abizena

Lehenengo abizena

Posta kodea

Helbidea (kalea / enparantza / ...)

N.A.N./A.I.Z./Pasaportea

Izena
Herria

Probintzia

Gizarte Segurantzako Zk. Kotizazio taldea Denbora partzialeko kontratua Kontratu mota Enpresan alta emandako Enpresan baja emandako
data
data
Bai
Ez
/
/
Baja m edikoaren Gaixotasun Arrunta
Baja medikoaren data ABE egoeran ordaindutako
Lanetik Kanpoko Istripua
azken data
Kausa
Lan Istripua
Lanbide Gaixotasuna
Kontratuaren amaiera/etetea-ren data

Amaitzea/etetea-ren Kausa

Oraindik hartu gabeko eta ordainduta dauden urteko opor egunak
(e) tik

(e)ra Basea:

ABEren etetea ez agertzeagatik
(e) tik

(e)ra

3. Ziurtatu beharreko kotizazio-oinarriak, ordainketa-zuzena kasuaren arabera
3.1. Laneko harremana iraungi ez baldin bada edo baja medikoa lan istripua / lanbide gaixotasuna baldin bada edo Arrisku prestazioa eskatzen badu

Urtea

Hilabetea

Egunak

Kontingentzia
arrunten basea

Kontingentzia
profesionalen
basea

Aparteko orduak eta
beste kontzeptuak
(aurreko urtekoak)

Denbora partzialeko lanaldiko langilea: Urtea
Baja medikoa hartu aurreko hiru
hilabeteetako kotizazio-oinarrien
ziurtagiria.

Hilabetea

Egunak

Kontingentzia
arrunten basea

Kontingentzia
profesionalen
basea

Aparteko orduak eta
beste kontzeptuak
(aurreko urtekoak)

Baja medikoaren aurreko hileko
kotizazio ziurtagiria

3.2. Ordainketa zuzena lan harremana bukatzeagatik izaten baldin bada eta baja medikoa gaixotasun arrunta edo lanetik kanpoko istripua bada

Kotizatutako azken 180
egunetako kotizazioen
ziurtagiria

Urtea

Hilabetea

Egunak

Kontingentzia
arrunten basea

Urtea

Hilabetea

Egunak

Kontingentzia
arrunten baseas

Guztira
3.3. Nekazaritzako erregimen berezia

Finkoa

Aldi baterakoa

Lanean ari al zen baja
Hartutako egunean? Bai

Ez

Baja hartu aurreko hilabetean egindako lanaldien Soldata erreala
kotizazioa

Prestazio honen ordainketa zuzena has dadila hurrengo egunetik
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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