PRESTAZIO ESKAERA HAURDUNALDIKO EDO
EDOSKITZE NATURALAREN ALDIKO ARRISKUAGATIK

1. Eskaitzailearen datuak
Bigarren abizena

Lehen abizena
BORONDATEZKO PFEZ MOTA

(Nahitaezkoa baina handiagoa zerga araudiaren arabera)

NAN-AIZ-Pasaporte

Izena

1RUEHUDUHQ.DUJXUD
GDXGHQVHPHDODEDN

2. Empresaren datuak
Izena edo sozietatearen izena

Kotizazio kontuaren kodea (KKK)

3. Eskaera egiteko arrazoia
Haurdunaldiko arriskua .....................................

Kontratuaren etete edo jardueraren amaitze data _____/_______________/____

Edoskitze naturalaren aldiko arriskua ...........

Kontratuaren etete edo jardueraren amaitze data _____/_______________/____

y nombre
DNI-NIE4.Apellidos
Norberaren
kargura dauden seme-alabak
NAN-AIZPasaportea

Izen-abizenak

Jaioteguna

Egoera
zibila

Ezintasuna
Bai/Ez

lan egiten
du Bai/Ez

Aurtengo
Aurreko
urteko errentak urteko errentak

5. Bankuko datuak
HERRIALDEKO
KODEA

KKK
ENTITATEA

SUKURTSALA

KONTU ZENBAKIA

BKNK:
HONAKO HAU AITORTZEN DUT NIRE ARDURAPEAN: haurdunaldiko arriskuari edo edoskitze naturalaren aldiko arriskuari dagokion
prestazioa eman diezadaten eginiko eskera honetan jarritako datuak egiazkoak direla, eta prestazioa jasotzen dudan bitartean
haien gainean gerta daitekeen edozein aldaketa mutualitateari jakinarazteko betebeharraren berri badudala.

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

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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Eskaera honekin baterahonako dokumentuhauek aurkeztu beharkodituzu
• Eskaera orria behar bezala beteta (CP-REL-F3 inprimakia)
• PFEZari dagozkion inprimakiak (Espainiako Zerga Agentziaren 145. inprimakia), Euskal Autonomia Erkidegoan eta
Nafarroan bizi direnek ezik.
• Familia liburua seme/alabaren erregistroarekin, edoskitze naturalaren aldiko arriskuagatiko prestazioa jaso nahi izanez
gero.
• Enpresan lanpostu bateragarririk ez dagoela eta kontratua eten egingo dela adierazten duten ziurtagiria (CP-REL-F4 imprimakia)
• Besteren konturako langilea
• Enpresa ziurtagiria (M.31.03/02 inprimakia) kotizazio-oinarriko enpresaren ziurtagiria .
• Norbere konturako langilea
• Azken hiru hilabeteetako kuoten ordainagiriak
(M.31.03/03
inprimakia)
• Jarduera egoeraren aitorpena (IT-F3
inprimakia)
• Artistak eta zezenketako profesionalak
• Gizarte Segurantzako jardueren aitorpena (TC 4/6 inprimakia)
• Merkataritza ordezkariak
• Azken hiru hilabeteetako kuoten ordainagiriak
Eskaera hau egin aurretik ez baduzu haurdunaldiko edo edoskitze naturalaren aldiko arriskuaren ZIURTAGIRI MEDIKOAREN
ESKAERA aurkeztu, beste eskaera hau aurkeztu beharko duzu (CP-REL-F1 inprimakia), honako dokumentu hauekin batera:
• Haurdunaldiaren egoera eta erditzeko aurreikusitako eguna adierazten dituen Osasun Zerbitzu Publikoko medikuaren
txostena edo, hala badagokio, edoskitze naturalaren egoera egiaztatzen duen pediatraren ziurtagiria. (CP-REL-F6
inprimakia)
• Lanpostuaren arriskuen ebaluazioa
• Enpresak eginiko arriskuei buruzko txostena (CP-REL-F2 inprimakia)
• NAN-AIZ-Pasaporte

....................................................................................................................... andreak ........................................ Mutualitate honetan
aurkeztu du haudunaldiko-edoskitze naturalaren aldiko arriskuagatiko prestazioa jasotzeko eskaera, eta honako dokumentu
hauek erantsi ditu:
Haurdunaldiaren/edoskitzearen Osasun Zerbitzu Publikoko txostena (CP-REL-F6)
Lanpostuaren arrikuen ebaluazioa
Lanpostuaren deskribapena (CP-REL-F2)
Kotizazio-oinarriko ziurtagiria (M.31.03/02)
Enpresaren ziurtagiria (CP-REL-F4)
Jarduera egoeraren aitorpena (M.31.03/03)
Medikuaren txosten osagarria
Zerga Agentziaren 145. inprimakia
Familia liburua
NANa
............................................

OHARRA: Ordainteka egutegia www.mutualia.es/eu/ordainketa-egutegia helbidean aurkituko duzu

Mutualitateak, ............................................................................... (e)n, ................... (e)ko ........................................ ren............. (e)(a)n
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