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ENPRESAREN ZIURTAGIRIA
GURASOTASUNA ESKATZEKO
Jaiotza, adopzio, adopzio aurreko zaintza
edo harreragatik

Izena edo sozietate-izena Kotizazio-kontuaren kodea (1)

Herria Lurraldea Telefonoa

Posta-kodeaOhiko helbidea: (kalea, plaza…) AteaSolairuaEskaileraBlokeaZenbakia

1.  ENPRESAREN DATUAK

                                                                                                                  jauna/andrea                 NAN / AIZ / Pasaportea 
Kargu hau daukat enpresan:
Eta ZIURTATZEN DUT egiazkoak direla hemen behean datozen datuak, bai enpresari buruzkoak, bai niri eta nire lanari buruzkoak, bai kotizazioari 
buruzkoak ere 

Izen-abizenak NAN / AIZ / Pasaportea Gizarte Segurantzako zk.

Alta-eguna enpresan Kotizazio-taldea Langabeziagatik kotizatzen du?

Atsedena bukatzeko eguna (3) Baja-eguna enpresan (hala badagokio)Atsedena hasteko eguna (2)

2.  LANGILEAREN DATUAK AMATASUN PRESTAZIORAKO

BAI EZ

Izen-abizenak NAN / AIZ / Pasaportea Gizarte Segurantzako zk.

Alta-eguna enpresan Baja-eguna enpresan (hala badagokio)Kotizazio-taldea Langabeziagatik kotizatzen du?

3.  LANGILEAREN DATUAK AITATASUN PRESTAZIORAKO

BAI EZ

Urtea

Enplegatu publikoa bazara,(5) 
markatu aplikagarria den araua:

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua (EBEP): Karrerako funtzionarioak, bitartekoak eta behin-behinekoak.
Langileen Estatutua (ET): Lan-kontratuko langileak.

EBEP aplikagarria bada eta legeria aplikagarriaren arabera aitatasun-baimena beste era batera gozatu ahal bada, jar itzazu araua eta enpresa 
publikoaren konturako egunak:

Enpresa utzi baduzu: baduzu urteko opor-egunik ordainduta eta hartu gabe?

Baiezkoa bada, adierazi:           Egun-kopurua            noiztik                     noiz arteBAI

Beste arau bat (EBEP): Hasiera-eguna:        Bukaera-eguna:

EZ

Baiezkoa bada, adierazi noiztik                               eta zehaztu beheko atalean zer kotizazio-oinarri (kontingentzia arruntengatikoak eta profe-
sionalengatikoak) izango zenituen atsedena hasteko hilaren aurreko hilean baldin eta lanaldi-murrizketa aplikatu ez balitza.

Baduzu lanaldi-murrizketarik legezko zaintzagatik? (6) BAI EZ
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Prestazioa hartzeko modalitatea (4):

Bukaera-egunaHasiera-eguna (2)

5. astea hasteko eguna

Prestazio jarraitua:

4. astea bukatzeko egunaHasiera-eguna (2)
5. astea bukatzeko eguna

5. astea bereiz hartzea:

Oharrak

GSINeko erregistroa

SECRETARÍA DE ESTADO
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL
GIZARTE SEGURANTZAREN

INSTITUTU NAZIONALA



, 20           ko                                   aren  a

(1) Etxeko Langileen Sistema Bereziko langileak: kolektibo horretarako berariaz sortutako ziurtagiria beteko da, helbide honetan: www.seg-social.es
 (Enpresa-ziurtagiria – Araubide orokorreko etxeko langileen Sistema Berezia).
(2) Amatasun-prestazioari begira, baldin erditzeko egunean bertan langileak lan egin badu, erditzeko egunaren biharamunean hasiko da amatasun-atsedena eta, beraz, hari 

dagokion diru-laguntza.
 Aitatasun-prestazioari begira, atsedena hasteko eguna beti izango da langileak dituen ordaindutako baimen-egunen ondokoa, salbu EBEP aplikagarri zaien enplegatu 

publikoen kasuan, haientzat erditze, adopzio, adopzio aurreko zaintza edo harrera egunaren ondotik izango baita, edo beste uneren batean, kasuan kasuko legeria 
aplikagarriaren arabera.

(3) Ziurtagirian hasieran ezarritako atsedenaldia aldatzen bada gerora (ospitaleratzea, lanaldi partzialeko atsedenaldia eta abar), ziurtagiri berri bat bete beharko dute behin 
betiko atsedenaldia adierazteko.

(4) Aitatasun-atsedeneko bost asteak denak jarraian har daitezke edo azken astea (bosgarrena) aurreko lauetatik bereiz hartuta, baldin eta bosgarren aste horren azken 
egunak ez badu gainditzen 9 hileko epea, jaiotegunetik edo adopzioa, adopzio aurreko zaintza edo harrera eratzen duen ebazpen judizialaren egunetik kontatuta.

(5) Datu hau nahitaezkoa da kasu guztietan, kasu bakoitzean aplikagarria den laneko araudiarekin bat etorrita (ET edo EBEP).
(6) Betiere lanaldi-murrizketaren lehendabiziko bi urteetan bazaude, Gizarte Segurantzaren Legearen 237.3 artikuluko 1. paragrafoan agindutakoaren arabera.

(7) Aparteko ordurik gabe.
(8) Ziurtagiriko langileak Nekazaritza Sistema Berezian badaude, datu orokorrez gain atal honetakoak bete behar ditu enpresak, ezinbestekoak baitira diru-laguntza 

kalkulatzeko.
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ARAUBIDE OROKORREKO NEKAZARITZAKO SISTEMA BEREZIA(8)

4. LAN-HARREMANA ATSEDENAREN HIL BEREAN HASI BADA, HILABETE HORRETAKO
    KOTIZAZIO-OINARRIA

Sinadura eta zigilua,

www.seg-social.es https://sede.seg-social.gob.es/

Kontratu-mota:

Mugagabea Aldi

Benetako lanaldiak (egunero)

Kotizatzeko modalitatea:

Jarri azken laneguna, gurasotasun-atsedenaren aurretik

Hilean behin

Aldizkako finkoa 

Jarri lan-kontratua bukatzeko aurreikusitako eguna

Urtea

Oharrak

Hila Egun kop. Aparteko orduakKontingentzia arrunten oinarria Kontingentzia profesionalen oinarria(7)

baterako
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