MINBIZIA EDO BESTE GAIXOTASUN LARRIREN
BAT DUTEN HAURRAK ZAINTZEAGATIKO
PRESTAZIO EKONOMIKOA

1.- Datu Pertsonalak
Lehen abizena

Telefono Finkoa

Bigarren abizena

Sakelako telefonoa

Izena

NAN-AIZ-Pasaportea

Mezu elekronikoa

Gizarte Segurantzako zenbakia

Ohiko helbidea

Posta kodea

Udalerria

Provincia

Adingabearekiko harremana
1.1
1.2

Gurasoa

Adopzio aurreko/behin betiko abegi-gurasoa

Adierazi guraso bakarreko familia den (*)

Adoptatzailea

Tutorea

BAI

2.- Beste guraso/adoptatzaile/abegi-gurasoaren Identifikazio datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Gizarte Segurantzako zenbakia

Izena

NAN-AIZ-Pasaportea

Enpresa

Duen jardueraren arabera
Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorra
Erregimen Berezia

Beste batzuk

3.- Adingabearen datuak
Abizenak eta izena

NAN-AIZ-Pasaportea

Jaioteguna

Maila

Ikastetxea

4.- Eskaera egiteko arrazoia
Adingabearen ospitaleratzea data:
Lanaldia murriztu duzu?

BAI

EZ

Lanaldi murriztuaren hasiera-data

4.1 - Erregimen Orokorreko langileak: Murrizketa ehunekoa (% 50 gutxienez)
4.2

- Autonomoen araubideko langileak: Bere jarduera ekonomikoa, ogibidea edo lanbidea _________________ dela
adierazi du, eta eskatutako prestazio ekonomikoa eskuratzeko, lanaldia murriztu duela, eta, guztira, ________ ordu egingo
dituela astean; hau da, % _____ murriztapena 40 orduko asteko lanaldiarekin alderatuta (% 50 gutxienez).

(*) Guraso bakarreko familia: Adingabea bizi den guraso / adoptatzaile / hartzaile batek osatuta, hori izanik familiaren sostengatzaile bakarra.
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5.- Alegazioak

6.- Prestazioa kobratzeko modua
HERRIALDEKO
KODEA

ENTITATEA

SUKURTSALA

KKK
KONTU ZENBAKIA

BKNK:

ONDOKOA ADIERAZTEN DUT: neure erantzukizunpean, eskaera honetan eman ditudan datuak egiazkoak direla, minbizia edo beste
gaixotasun larriren bat duten adingabeak zaintzeagatiko prestazio ekonomikoa eskuratzea xede dudala,eta jakinaren gainean
nagoela prestazioa jaso bitartean edozein datu-aldaketa ezagutarazi behar dudala.

GARRANTZITSUA: Prestazio ekonomikoak gurasoetako bati baino ez dio emango estaldura. Eguneko sortzapena duen subsidioa da,
kontingentzia profesionalen ondoriozko aldi baterako ezintasunaren prestaziorako ezarritako oinarri arautzailea 100eko 100aren
baliokidea edo, hala dagokionean, kontingentzia arrunten ondoriozkoa, baldin eta kontingentzia profesionalen estaldura
aukeratu ez bada. Eginiko lanaldia murrizten den ehunekoaren proportzioan kalkulatuko da subsidioa, eta, gutxienez ere, haren
iraunaldiaren % 50 izango da. Subsidioak ez du barnean hartzen edozein kontzeptuagatiko kotizazioaren ordainketarik..

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
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: Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoari eta haren erregelamenduei jarraiki, MUTUALIAK, GIZARTE SEGURANTZAKO 2. ZENBAKIDUN MUTUALITATE LANKIDEAK, zure datu pertsonalak
hartu eta tratatuko ditu, ezinbestekoa baita zure prestazioak kudeatzeko eta mutualitate honek legez esleituta dituen gaitasunak gauzatzeko. Datu horiek Datuak Babesteko Espainiako Agentzian behar bezala i nskribatu eta
erregistratutako izaera pertsonaleko datuen fitxategian sartuko dira, legez ezarritako epeetan. Jasotako izaera pertsonaleko datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, titularrak esanbidezko baimena eman ezean, edo horretara behartzen
duen lege bat aplikatuta edo haren babespean ez bada. Halaber, MUTUALIAK konfidentzialtasuna errespetatzeko eta fitxategiaren helburuen arabera erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, bertan
behera uzteko edo aurkaratzeko segurtasun-arduradunarengana jo beharko duzu, honako helbide honetan: MUTUALIA, Henao kalea, 26. 48009 Bilbo.
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Eskatzailearen sinadura,

CUME-F1
M. 32.08/11
Rev.7

ESKABIDE ORRIA BETETZEKO ARGIBIDEAK
1. Datu pertsonalak: Atal honetan identifikazio datuak adierazi behar dira, eskatzailearen ohiko
helbidea barne.
2. Beste gurazoaren identifikazio datuak: Beste gurasoren bat balego, adieraz itzazu bere
identifikazio eta lan datuak, Gizarte Segurantzako Sistemari lotuta dagoen zehaztuta. Adierazi beste
sistema edo elkargo profesional bati lotuta badago.
3. Adingabe(ar)en datuak: Adierazi eskatu zaizkizun datuak. Adingabeak 14 urte beteak baditu
nahitaez eman behar da NAN/AIZ/Pasaporteko datua.
4. Eskaera egiteko arrazoia: Dagozkizun laukiak bete eta idatziz jaso eskuragarri zaizkizun datak eta
datuak.
4.1/ 4.2 Bete atal bat edo bestea eskatzailearen Gizarte Segurantzako araubidearen arabera.
5. Alegazioak: Prestazioa izapidetzeko garrantzizkoa iruditzen zaizun informazioa gehitu nahi baduzu
eta eskabide orrian ez bada aipatu, adieraz ezazu atal honetan ahalik eta modu labur eta
zehatzenean.
6. Prestazioa kobratzea:
Bete ezazu arreta bereziz bezeroaren kontu-kodea, ez dadin arazorik egon ordainketa egitean.

ORDAINTEKA EGUTEGIA: www.mutualia.es helbidean aurkituko duzu
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PRESTAZIOA IZAPIDETZEKO BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA
KASU GUZTIETAN
1. Interesdunen nortasuna egiaztatzea (baita adingabearena ere, 14 urte baldin baditu) indarrean
dauden honako agirien fotokopia aurkeztuta:
– Espainiarrak: Nortasun agiri nazionala (NAN).
– Atzerritarrak: Pasaportea edo, hala badagokio, sorburuko nortasun agiri nazionala eta AIZ
(Atzerritarraren identifikazio zenbakia), Zerga Agentziak eskatuak ordainketak bideratzeko.
2. Kontingentzia profesionalengatiko kotizazio oinarriak eta lanaldi murrizketaren partzialtasun
ehunekoa jasorik dituen enpresa-ziurtagiria (modelo CUME-F5)
3. Kotizazioari buruzko dokumentazioa:
– Artistak eta zezenketa-ikuskizunetako profesionalak: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusian aurkeztu ez diren jarduera aitorpenak eta jarduera egiaztagiriak
– Kuotak ordaintzeko ardura duten langileak: Azken hilabeteetako ordainagiriak.
4. Osasun zerbitzu publikoko medikuak emaniko egiaztagiria, adierazten duena adingabeak minbizia
edo beste gaixotasun larriren bat izateagatik epe luzeko ospitaleratzea behar duela; baita ospitaleko
egonaldiaren gutxi gorabeherako iraupena eta adingabeak, erietxetik irtetean, tratamenduan jarraitu
behar duen edo ez ere. Tratamenduaren iraupen estimatua ere adierazi beharko da. (modelo
CUME-F6)
–

Informazioa gehitzeko asmoz zure eskuetan eduki ditzakezun osasun-txostenen kopia erantsi
dezakezu.

5. Familia-liburuaren fotokopia bat edo, halakorik izan ezean, seme-alaba Erregistro Zibilean inskribatu
izanaren egiaztagiria edo adopzioaren ebazpen judiziala.
6. Administrazioaren ebazpena edo ebazpen judiziala BAKARRIK abegi/tutoretza kasuetan.
7. Prestazioa jasotzeko gurasoen arteko adostasuna (modelo CUME F-4).
BESTELAKO AGIRIAK:
8. Gurasoak ez badira elkarrekin bizi, eta prestazioa nork jaso adostu ezin denean, adingabearen
gaineko zaintza eskubidea edo ardura norena den ziurtatzen duen egiaztagiria.
9. Guraso bakarreko familiak: Guraso bakarra ageri den familia-liburuaren fotokopia, eta liburuan bi
gurasoak baleude, horietako baten heriotza ziurtagiria, edo familia abandonatu izana salatzen duen
ebazpen judiziala.
10. Beste gurasoa ez badago Gizarte Segurantza Sistemaren barruan, honakoak aurkeztu beharko dira,
hala badagokio:
–

Bere lan zentroko giza-baliabideen unitateak igorritako ziurtagiria, adierazten duena beste
gurasoak egiten duen lana Klase Pasiboen sistemaren barruan dagoela, edo

–

Kide den Elkargo Profesionalaren ziurtagiria, jarduera profesionala baldin badu.
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