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AMATASUN-ATSEDENALDIA 
DELA-ETA GURASOEN ARTEAN
HARTUTAKO AKORDIOA,
ordezkapeneko haurdunaldi, adopzio,
adopziorako zaintza edo familia-harreragatik(1)

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GSINeko erregistroa

GIZARTE SEGURANTZAREN
INSTITUTU NAZIONALA
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SEGURIDAD SOCIAL
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DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GIZARTE SEGURANTZAREN
ESTATUKO IDAZKARITZA

Ale bat bakarrik inprimatu behar duzu, 
eta Gizarte Segurantzaren Arreta eta 
Informazio Zentro batean aurkeztu.
Erraz aurkezteko, aurretiko zita eskatu, 
901 10 65 70 edo ondoren adierazten 
den web helbidean: www.seg-social.es

             Ordezkapeneko haurdunaldiaren ondoren ume 

bat baino gehiago izanez gero, edo adopzioan, adopziorako zaintzapean edo familia-harreran  ume bat baino gehiago 

hartuz gero, sorospen bereziaren onuradun izango zara?(2)

(1) Bi gurasoek lan egiten badute, interesdunek egindako aukeraren arabera banatuko da etenaldia; etenaldi hori aldi berean edo elkarren segidan izan dezakete, 
baina etengabea eta aipatu mugen barruan izan beharko da beti. 

(2) Sorospen berezia aitortzeari begira, amatasunagatiko prestazio ekonomikoa jasotzen duena izango da onuraduna, betiere sei asteko atsedenaldia hartzen badu, 
ordezkapeneko haurdunaldiaren ondoren ume bat baino gehiago izan, edo adopzioan, adopziorako zaintzapean edo familia-harreran  ume bat baino gehiago 
hartu, eta jarraian. Sorospen hori guraso, zaintzaile edo hartzaileetako batek bakarrik jaso dezake, interesatuen artean adostuta.
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