ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO
ORDAINKETA ZUZENAREN ESKAERA
1 Datu pertsonalak
Lehenengo abizena

Bigarren abizena

Izena

NAN-AIZ-Pasaportea

Telefono finkoa

Telefono mugikorra

Mezu elektronikoa

Gizarte Segurantzako Zk

PFEZ borondatezkoa

(1)

Helbidea

Posta kodea

Herria

Probintzia

( Arau fiskalaren arabera
derrigorrezkoa baino handiagoa)

2. Prestazioaren datuak
Taldea / Sistema Berezia

Gizarte Segurantzako erregimena
Orokorra
Autonomoa

Baja medikoaren data
/

Merkataritzako Ordezkariak
Norbere Kontuko Nekazariak
Tomateko Paketatzeak

Itsasoa

Etxe Langileak
Besteren Kontuko Nekazariak
Toreroak

Artistak

Egon al zara aldi baterako ezintasun-egoeran arrazoi beragatik baja mediko honen aurreko 6 hilabeteetan?
BAI
EZ

/

Bajaren kausa:

GA (Gaixotasun Arrunta)
LKI (Lanetik Kanpoko Istripua)

LG (Lanbide Gaixotasuna)
LI (Lan Istripua)

3. Ordainketa zuzenaren arrazoia (besteren kontuko langileentzako bakarrik)
Laneko harremanaren amaiera
Gehienezko epea agortzeagatik 365 egun
GSIN-ek ebatzitakoaren ezadostasuna
Ordainketa delegatutik kanpora dagoen langilea (Autonomoa, Etxeko langilea, Merkataritzako ordezkaria, Erretiro partziala, Nekazaritza)
Enpresaburuak ordainketa delegatuaren betebeharra
/
/
egunetik ez betetzea
Birgaixotzea langabeziko egoeran
Langile finko etendunen lan harremana etetea, borondatezko eszedentzia, justifikatuta dagoen ez agertzea edo (EEE)enplegu-erregulazioko espedientea
Hamar langile baino gutxiagoko enpresa eta prestazioa sei hilabete baino gehiagotan jarraian ordaindu dutenak ordainketa delegatuan
GSINk alta medikoa jakinarazi arteko baja-egunak (GSLOTBren 170.2 art.):
Beste arrazoi batzuk:

4. Norberaren kargura dauden seme-alabak
Izen - abizenak

(26urtetik beherako seme-alabak edo zaharrago izan arren ezinduak direnak)

NAN-AIZPasaportea

Jaioteguna

Egoera
zibila

Ezintasuna
bai / ez

Lan egiten du
bai / ez

Aurreko
urteko errentak

Aurtergo
urteko errentak

5. Bankuko datuak
(Eskatzaile-Titularra)
HERRIALDEKO
KODEA

ENTITATEA

KKK
SUKURTSAL A

KONTU ZENBAKIA

BKNK:
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 gauza tzeko. 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 segurtasunarduradunarengana jo beharko duzu, honako helbide honetan: MUTUALIA, Henao kalea, 26. 48009 Bilbo

(e)n
Eskatzailearen sinadura

ko

(a)ren

(e)an

Erabateko eskaera
Bukatu gabeko eskaera(2), honen arabera
N.A.N./A.I.Z./Pasaportea:
Enpresaren ziurtagiria:
Kotizazio – frogagiriak:
Jarduera egoeraren aitorpena:
Bestelakoak:

Sarrera erregistroa

M31.03/01
Rev.10

Eskaera sinatuta honekin aitortzen dut nire erantzukizunpean, eman ditudan datu guztiak egiazkoak direla, eta adierazten dut jakinaren gainean
nagoela aldi baterako ezintasunagatiko prestazioa jaso bitartean, emandako datuetan aldaketarik izanez gero, Mutua-ra jakinarazteko betebeharra
daukadala..

Beharrezko dokumentazioa

I. Eskaera guztientzako

NAN, AIZ, Pasaportea edo Gidatzeko baimena

II. Besteren konturako langileak

Enpresaren ziurtagiriak kasuen arabera::
1.

Eskaera honen 3en ataleko ordainketa zuzenaren kausa laneko harremanaren amaitzea bada eta zure baja medikoaren kausa 2en ataleko GA
edo LKI bada, zure enpresan izandako azken 180 egun horietako kotizazioen enpresa ziurtagiria edo aurreko enpresen ziurtagiriak. M.31.03/02

2.

Ordainketa zuzenako beste kasuentzako: baja aurreko hilabeteko enpresa ziurtagiria, 365 egun agortzearen kasuan ezik. M.31.03/02,edo enplegu-

publiko zerbitzuko certificado@2ren fotokopia.
3.

Artistak eta zezen gaietako profesionalak: jardueren adierazpena (TC 4/6) eta jardueren egiaztagiriak (TC 4/5), Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusian aurkeztu gabekoak.

4.

Besteren Kontuko Nekazaria: baja aurreko hilabeteko enpresa ziurtagiria, baja Gaixotasun Arruntagatik bada, baja aurreko 12 hilabeteko empresa
ziurtagiria. Benetako lanaldiak kotizatuz: jardueren egiaztagiriak (TC2/8). IT-F4

5.

Etxe Langileen Sistema Berezia: baja aurreko hilabeteko enplegatzaile edo enplegatzaileen ziurtagiria. IT-F5

II. Norbere konturako langileak

1. Azken hilabeteko kotizazio ordainketaren agiria.
2. Lan - jardueraren egoeraren aitorpena. M 31.03/03
3. Eskaera honen 2.en ataleko baja medikoaren kausa Lan Istripua (LI) bada, lan istripuko partea Delta sistemaren bidez izapidetuta egon behar
da (www.https://delta.empleo.gob.es/-ren bidez edo Kataluniako Autonomia Erkidegoan AOC-eko www.Cat365.net - ren bidez ere).
4. Eskaera honen 2.en ataleko baja medikoaren kausa Lanbide Gaixotasuna (LG) bada, dagokion impimakia bete. M 31.05/04

(1) PFEZ borondatezkoa

Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga kontuetan araudi fiskalak ezartzen duenaren arabera, aldi baterako ezintasunagatik jasotako prestazioak lanaren
errendimenduak dira. Horrek, zerga-ordainketaren beharra dakar indarrean dagoen urteari dagokion PFEZren adierazpenean.
Mutualiak kenduko ditu, egokia denean, Gizarte Segurantzarako kotizazioarekin erlazionatutako kantitateak, baita PFEZgatiko atxikipenak ere. Eska dezakezu
borondatezko PFEZren atxikipen ehunekoa aplikatzea “Datu Pertsonaletako” 1go atalean prestatutako laukian. Aipaturiko laukian ezer ez baduzu adierazten,
Mutualia-k ez du atxikipenik burutuko prestazioen ordainketan lotutako errendimenduen zenbateko gutxienekoa gainditzen ez den bitartean. Jakinarazten dizugu
atxikipenak zenbat eta egokituagoa egon lanaren errendimendu osoari, txikiagoa izango dela PFEZren kitapenean ondoriozko kuotaren eta burututako atxikipenen
arteko aldea. Horregatik iradokitzen dizugu prestazioaren hasieratik borondatezko atxikipen-tasa adieraztea gomendagarria gerta dakizukeen balioestea.
Zure PFEZ adierazpena aurkeztu aurretik, Mutualia-k postaz bidaliko dizu emandako helbidera, edota zuk baimendutako beste komunikabide bitartez, urte
bakoitzari dagokion informazio fiskala.

(2) Bukatu gabeko eskaera
Eskatu dizugun dokumentazio guztia aurkeztu ez baduzu, hamar eguneko epea duzu aurkezteko. Behin epe hori bukatuta, atzera
egindakotzat hartuko zaitugu, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko (2ko BOE)
39/2015 Legearen 68. artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

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

