
ESKAERA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
1.- ESKATZAILEAREN DATUAK.- Zure izenean bakarrik eskatuko baduzu prestazioa, bete 1.1. ataleko datuak.
 Eskaera, berriz, beste pertsona batek egiten badu (esaterako, interesduna adingabea edo ezindua delako), bete 1.2. atalean legezko ordezkari 

moduan eskatzen diren datuak, datu pertsonalak barne.
 Prestazio bat zure izenean (esaterako, zuretzako alarguntsa-pentsio bat) eta beste prestazio bat beste pertsona baten legezko ordezkari 

moduan eskatzen baduzu (esaterako, zure seme-alaba adingabeen alarguntsa-pentsio bat), bete 1.1. eta 1.2. ataletako datuak. Ez dituzu datu 
pertsonalak bi aldiz errepikatu behar. 

 Alargunari dagokion “baliokidea” terminoak ezkontide ohia eta hildakoaren izatezko bikotea barne hartzen ditu. 
 DATU FISKALAK: Ezintasunari, aurrekoen bizikidetza-aldiari eta seme-alabentzako elikagaien urteko zenbatekoari buruzko datuak, 

PFEZen atxikipena kalkulatzeko erabiltzen dira, eta kopurua txikiagotu dezakete, foru-lurraldeetan izan ezik. Aukerakoa da aitortzea, eta 
datu horiek zerga-administrazioari zuzenean eman diezazkiokezu. Betetzen badituzu xede horrekin informatikoki tratatzeko baimena 
emango duzu. Pentsioaren etorkizuneko titularrak bere egoitza fiskala atzerriko herrialde batean, erkidego eta autonomía-hiri batean edo 
pentsioa eskatzen den lekua ez den foru-lurralde batean badu (urtean 180 egun baino gehiago), adierazi beharko duzu, atxikipenen 
tratamendua desberdina izan daitekeelako.

 HIZKUNTZA KOOFIZIALA, aitortuta duten autonomia-erkidegoetan bakarrik aukeratu ahalko da.
 Lege-ondorioetarako JAKINARAZPENEN HELBIDEA zurea ez den beste leku batean jaso nahi badituzu bakarrik adierazi beharko 

duzu, epe jakinetan eskatzen dizkizugun jardueren jakinarazpen ofizialak barne.
2.- HILDAKOAREN DATUAK.- "Pentsioa kalkulatzeko aukeratutako aldia" atala hildakoa dagoeneko pentsioduna EZ bazen bakarrik bete 

behar duzu. Jarri pentsioduna kalkulatzeko onuragarriena den azken 15 urtetako etekin gabeko 24 hileko aldia. Ez badakizu edo bete gabe 
uzten baduzu, zuretzat onuragarriena dena kontuan hartuko dugu. 

3.- DATUAK ARLO HAUETARAKO: ERDITZEAK, GENERO-ARRAKALA MURRIZTEKO OSAGARRIA, AMATASUNAREN, 
SEME-ALABEN ETA HARRERAKO ADINGABEEN ZAINTZAREN ARABERAKO OSAGARRIA. 

 3.1 ONURAK SEME-ALABEN EDO ADINGABEEN ZAINTZAGATIK: Egun kopuru jakin bat zenbatu ahal izango da kotizatutako epe 
modura xede guztietarako kotizazio epe minimoa lortzeko izan ezik, jaio baino lehenagoko 9 hilabete (edo bestela adoptatzeko ebazpen judiziala 
edo harrerako erabaki administratiboa edo judiziala baino lehenagoko 3 hilabete) eta jaiotza, adopzio edo harrerarekiko ondorengo seigarren 
urtearen amaiera arteko epean gertatutako lan-harremanaren iraungipenaren edo langabezia amaieraren araberako kotizazioaren etenduragatik.

 3.1 GENERO ARRAKALA MURRIZTEKO OSAGARRIA: 2021/02/04tik aurrera gauzatutako pentsiotarako, legez dagozkion eskakizunak 
betetzen badira, genero arrakala murrizteko osagarri bat onartu ahal izango zaie jaiotako edo adoptatutako seme-alaba bat edo gehiago izandako 
gizonezkoei edo emakumezkoei, betiere jaiotza edo adopzio horiek heriotza data baino lehenago gertatzen direnean.

 3.1 AMATASUN OSAGARRIA:  Bakarrik eskatzailea emakumezkoa denean, 2016/1/1 eta 2021/02/03 artean gauzatutako pentsiotarako, 
pentsioaren osagarri bat onartu ahal izango zaie jaiotako edo adoptatutako bi seme-alaba edo gehiago izandako emakumezkoei, betiere haien 
jaiotza edo adopzioa heriotza data baino lehenago gertatu denean. Hori guztia jaiotza edo adopzioa zein herrialdetan gertatu den alde batera 
utzita (atzerriko agintarien arabera gauzatutako nazioarteko adopzioen kasuan, Espainian dagozkien eraginak izango dituzte, Nazioarteko 
Adopzio Legearen xedapenak kontuan hartuta). 

4.- PENTSIOA KOBRATZEA.- Jarri “x” bat zure pentsioaren zenbatekoa helarazteko aukeratzen duzun formulan. 
5.- ALARGUNTZA.- Pentsio hori honako pertsona hauek eska dezakete:
 – Hil zenean hildakoarekin ezkonduta zeudenak.
 – Hildakoarekin egindako ezkontza baliogabetzat hartu badute eta horregatik kalte-ordainak jaso dituztenak.
 – Hildakoarengandik bananduta edo dibortziatuta daudenak, zenbait baldintza betetzen badituzte.
  Hiru kasuetan ezkontza-loturak gutxienez urtebete iraun beharko du, ezkondu aurretik hartutako gaixotasun arrunt batengatik hil bada, 

seme-alabak badituzte eta ezkondu aurretik denboraldi jakin bat bizi izan badira salbu.
 –  Hildakoaren izatezko bikotea bada, 2008ko urtarrilaren 1 baino lehen hil bada, gutxienez 5 urtez elkarrekin bizi bada, eta izatezko 

bikotea dela egiaztatzen badu, berariazko erregistro batean izena emanda dagoela egiaztatzen duen ziurtagiriaren bidez, edo eskritura 
publikoaren bidez, hil baino 2 urte lehenago gutxienez.

 Etorkizuneko pentsiodunarekin bizi diren edota haren ardurapean dauden pertsonen informazioa ezinbestekoa da familia-kargak dauden ala 
ez jakiteko (bere izenean alarguntza-pentsioa eskatzen duten seme-alaba adingabeak ere aipatu). 

 Egoera zibilari, ezintasunari eta ondorengoen eta aurrekoen bizikidetza-aldia buruzko datuak, PFEZen atxikipena ongi kalkulatzeko 
erabiltzen dira, eta kopurua txikiagotu dezakete, foru-lurraldeetan izan ezik. Zerga-administrazioari zuzenean ere eska diezazkiokezu.  

6.- HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA.- Ehorzketaren gastuez arduratu bazara, hemen eska dezakezu prestazio hori. 
7.- ZURZTASUNA.- Aipatu zurztasun-pentsioa eskatzen duzun zurtz bakoitza datu guztiekin; baina bere izenean eskatzen duen eta 1.1 atalean 

jasotzen den zurtz adin nagusikoa bada ere.
 Urte honetarako aurreikusitako diru-sarrerak eskatzen dira pentsioaren zenbatekoaren gutxieneko osagarriren bat egon daitekeelako.
 Zurtzek ama eta aita falta bazaizkie, jarri hildako beste gurasoaren datuak, pentsioaren zenbatekoan eragina izan dezakeelako.
8.- KONTSULTATU 6. jarraibidea.
9.- SENIDEEN ALDEKO PRESTAZIOA.- Identifikatu prestazioa eskatzen duzun pertsona bakoitza; baita bere izenean eskatzen duen eta 

1.1. atalean jasotzen den senide batena bada ere, hil aurreko 2 urteetan hildakoarekin  bizi izan badira eta ekonomikoki haren mendean 
badaude (egoera hori nahikoa frogatu beharko dute, eskatzailearen diru-sarrerak egiaztatuz, eta hala badagokio, elikagaiak eman behar 
dizkieten senideenak ere bai).

10.- KONTSULTATU 6. jarraibidea.
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 ATZERRIKO LANAK.- Eskatu Erkidegoko Arautegien eskaera Europar Batasuneko herrialdeetako batean, Suitzan, Norvegian, 
Islandian edo Liechtensteinen lan egin baduzu; edo aldebiko hitzarmenak Andorran, Argentinan, Australian, Bolivian, Brasilen, Cabo 
Verden, Kanadan, Txilen, Kolonbian, Hego Korean, Ekuadorren, El Salvadorren, Estatu Batuetan, Filipinetan, Japonian, Marokon, 
Mexikon, Paraguain, Perun, Dominikar Errepublikan, Errusian, Senegal, Tunisen, Ukrainan, Uruguain edo Venezuelan lan egin baduzu.



Taula orokorra         

 1.1 BERE IZENEAN ARITZEN DA, HAU DELAKO: Alarguna edo baliokidea Zurtza Hildakoaren beste senide bat

Alarguna edo baliokidea Zurtza Hildakoaren beste senide bat 1.2 HONEN LEGEZKO ORDEZKARI MODUAN ARITZEN DA:

(1.1. PUNTUKO DATUAK ERE BETE BADITUZU, EZ DUZU ATAL HONETAKO DATU GEHIAGORIK BETE BEHAR)

TutoreaGuraso-ahalaren titularraZu zara: Erakunde publiko baten izenean bada, adierazi:
Duen kargua

Izena edo izen soziala IFK/IFZ

Lehen abizena

Helbidea (kalea, plaza...) Telefono finkoaZenbakia

Posta-kodea Herria

Bigarren abizena Izena

1. ESKATZAILEAREN DATUAK

BIZIRAUPEN PRESTAZIOAK

 1.4 Gutunak jaso nahi dituzun HIZKUNTZA KOOFIZIALA:

 1.5

Probintzia

Blokea Eskailera Solairua Atea

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea

Lehen abizena

Jaiteguna Sexua

Bigarren abizena Izena

E. Zibila NAN-AIZ-Pasaportea

NAN-AIZ-Pasaportea

Gizarte Segurantzako zk. Nazionalitatea

Tel. mugikorra

Helbidea (kalea, plaza...) Telefono finkoa Tel. mugikorra

Herrialdea

Posta-kodea Herria Probintzia Herrialdea Posta-kutxa

Helbidea (kalea, plaza...) Telefono finkoa

Posta-kodea Herria Probintzia

Tel. mugikorra

Herrialdea

Administrazio-kudeatzaileaErakundeko tutorea

Beste ahaldun batzukLan-harremanetako graduduna

JAKINARAZPENETARAKO HELBIDEA LEGE ONDORIOETARAKO (1. atalean adierazitakoa ez bada bakarrik, eta titularraren beste helbide bat izan beharko da norberaren 
izenean edo lan-harremanetako graduatuaren, Administrazio-kudeatzailearen edo beste ahaldun baten izenean egiten bada, edo tutorearen edo erakunde tutorearen beste helbide bat horien bidez eskatzen bada)

Ezintasun hau du: … … … … … … … … … … … …  % 33 eta % 64 artekoa          % 64 baino gehiagokoa

1.3 ETORKIZUNEKO TITULARRAREN DATUAK ZERGA ONDORIOETARAKO

Egoitza fiskala: Probintzia

Lurralde erkidean badago eta PFEZen borondatezko atxikipen-tasa bat nahi baduzu, adierazi zein:…

Herrialdea FORU LURRALDEAN bazaude, 
PFEZen atxikipenerako hau aplikat-
zea nahi duzu:

Seme-alaba kop.

Pentsiodunen taula

Borondatezko tasa:                      %

Osabidezko pentsioaren urteko zenbatekoa   … … … … … … … … … … … … … … … …
Seme-alaben aldeko elikagaien urteko zenbatekoa: … … … … … … … … … … … … … … 
Ohiko etxebizitza erosteagatik edo birgaitzeagatik maileguak ordaintzen ari bazara 2013/01/01 aurretik, eta 
urteko lan-etekinak, pentsio hau eta beste batzuk barne hartuz, 33.007,20 € baino txikiagoak badira, 
markatu auki hau … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

€
€

%

3. pertsona baten laguntza edo mugikortasun murriztua … . … … … … … … … … … … BAI EZ.

 1.6 Informazioa posta elektronikoz jaso NAHI BADUZU, adierazi zure helbidea:

GSIN erregistroa

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES INSTITUTO NACIONAL DE LA

INSTITUTU NAZIONALA SEGURIDAD SOCIALGIZARTE SEGURANTZAREN

GIZARTE SEGURANTZAREN
ETA PENTSIOEN

ESTATUKO IDAZKARITZA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

Hildakoak atzerrian lan egin al duzu?  BAI         EZ         . Baiezkoan, inprimaki honekin jarraitu aurretik,
argibidea eta begiratu beste bat eskatu behar duzun. 
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Izapide hori Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoaren bidez (https://sede.seg-social.gob.es) eska 
dezakezu, ziurtagiri digitalarekin edota Cl@ve iraunkorrarekin. Identifikazio elektronikorako sistemarik ez 
baduzu, izapidea https://run.gob.es/tramites helbidean egin ahal izango duzu, edo sinatutako ale bat aurkeztu 
ahal izango duzu posta arrunta erabiliz. Presentzialki ere egin ahal izango duzu izapidea, Gizarte 
Segurantzaren Arreta- eta Informazio-zentro batera joanda, 901 10 65 70 / 91 541 25 30 telefono-zenbakietan 
edo https://run.gob.es/trdcita helbidean aurretiko hitzordua eskatu ondoren.



Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

2.  HILDAKOAREN DATUAK (BETI BETETZEKOAK)

2.3  PENTSIOA KALKULATZEKO AUKERATUTAKO ALDIA

2.1  DATU PERTSONALAK 

2.2  HERIOTZARI BURUZKO DATUAK

Lehen abizena Bigarren abizena Izena

Egun honetaraEgun honetatik

Sexua E. zibila Aitaren izena Amaren izena Jaioteguna

Nazionalitatea

Heriotzaren data Heriotzaren arrazoia:

NAN-AIZ-Pasaportea Gizarte Segurantzaren zk.

Laneko istripua Lanez kanpoko istripua

Gaixotasun arrunta Gaixotasun profesional

HILDAKOA PENTSIODUNA EZ BADA BAKARRIK BETE BEHARREKO DATUAK:
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3.   DATUAK ARLO HAUETARAKO: ERDITZEAK, GENERO ARRAKALA MURRIZTEKO OSAGARRIA, 
      AMATASUNAREN, SEME-ALABEN ETA HARRERAKO ADINGABEEN ZAINTZAREN ARABERAKO OSAGARRIA

Umearen
edo
adingabearen
datuak

Izena

EZ DAGO

1. abizena

2. abizena

NAN/AIZ/Pasaportea

NAN/AIZ/Pasaportea

1. seme-alaba 2. seme-alaba 3. seme-alaba 4. seme-alaba 5. seme-alaba 6. seme-alaba

Beste
gurasoaren,
adopzio-
hartzailearen
edo
hartzailean
datuak(1)

Jaiotze-data

Jaiotze-data

Adopzioaren edo
hartzearen 
ebazpen-data

HILDA DAGO
Izena

1. abizena

2. abizena

Sexua

Beste gurasoaren sinadura(2)

(1) Kasu guztietan bera bada, bete lehen umearen edo adingabeen datuak bakarrik. Ez badago, edo hil bada, adierazi laukian.
(2) Beste gurasoaren, adopzio-hartzailearen edo hartzailearen sinadura, seme-alabak zaintzeagatiko irabazia prestazio horren eragileari aplikatzeko (gizona bada eta 

eragilea emakumea bada salbu, eta ez badago edo hil bada, agirien bidez egiaztatuz).
(3)   Soilik seme-alabak eta adoptatuak kontsideratzen dira.

3.1    SEME-ALABEN/ADOPTATUEN EDO HARRERAKO ADINGABEEN ZAINTZAGATIK ETA GENERO ARRAKALA MURRIZTEKO  / 
 AMATASUNAREN ARABERAKO OSAGARRIAREN ONURA LORTZEKO DATUAK

Adierazi onura zein
seme-alabentzako den

Adierazi genero arrakalaren / 
amatasunaren araberako osagarria
zein seme-alabentzako den (3) 

Onura eskatzen da seme-alaben/adoptatuen edo harrerako adingabeen zaintzagatik:  BAI
Genero arrakala murrizteko / amatasunaren araberako osagarria eskatzen da:   BAI
Onura eta/edo konpentsazioa/osagarria eskatzeko, bete ondorengo datuak:  



GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAREN PROBINTZIA ZUZENDARITZA

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

      , 20        (e)ko                      ren              (e)an

ALEGAZIOAK.

Sinadura

Honen kontuan:
Prestazioaren etorkizuneko titularra (1.1)

Guraso-ahalaren titularra edo tutorea (1.2)

4. PRESTAZIOA KOBRATZEA (BETI BETETZEKOA)

ESPAINIAN ORDAINTZEA
(Bankua edo aurrezki-kutxa)

ATZERRIAN ORDAINTZEA Txekea. Transferentzia Herrialdea

BIC: IBAN: KKK:

BIC:

IBAN: (antzinako kontu korrontea)

HERRIALDEAREN
KODEA ERAKUNDEA

BULEGOA/
SUKURTSALA

KONTROL
 D. KONTU ZENBAKIA

KKK



AITORTZEN DUT, inprimaki honetan ematen ditudan datuak egiazkoak direla.
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak zure baimena eskatzen dizu edozein Administraziok dituen datu edo dokumentuak medio 
elektronikoen bitartez kontsultatzeko eta eskuratzeko, legeak datu horien eskuraketa babesten ez duenean eta horiek beharrezkoak direnean 
zure eskaera bideratzeko eta, dagokionean, onartutako prestazioa kudeatzeko:

BAI, baimena ematen dut
EZ, ez dut baimenik ematen

OHAR GARRANTZITSUA: Baimena ematen ez baduzu, zure eskaera bideratzeko eta, dagokionean, onartutako prestazioa 
kudeatzeko beharrezkoak diren dokumentuak emateko 10 egun balioduneko epea izango duzu.

BAI, baimena ematen dut
EZ, ez dut baimenik ematen

Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak zure baimena eskatzen du eskaera honetan emandako telefono mugikorra, helbide elektronikoa 
eta harremanetarako datuak erabiltzeko, Gizarte Segurantzaren arloko jakinarazpenak bidaltzeko.

ARDURADUNA

HELBURUA
LEGEZTATZEA

HARTZAILEAK

ESKUBIDEAK

INFORMAZIO
OSAGARRIA

DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala (GSIN)
GSINren eskumena den Gizarte Segurantzako Sistemaren prestazioak kudeatzea

Botere publikoak erabiltzea
Legez ezarritako edo baimenduz utzitako lagapenak eta transferentziak bakarrik egingo dira.

Datuak ikustea, zuzentzea eta kentzea; baita beste eskubide batzuk ere, informazio osagarrian azaltzen den moduan.

JATORRIA Beste administrazio eta erakunde batzuen datuak biltzen ditugu, legez ezarritako baldintzen arabera.

Informazio osagarri eta zehatza kontsulta dezakezu inprimaki honekin batera erantsitako informazio-orrian, 
"DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA" atalean

  IZAPIDE ELEKTRONIKOAREN BAIMENA
Baimena ematen diot Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionaleko funtzionario publiko gaituari izapide hau elektronikoki
identifikatzeko eta benetakotzat egiaztatzeko, eta soil-soilik helburu honetarako.
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Eskaera hau Internet bidez aurkeztuko baduzu, ez duzu inprimaki hau sinatu behar



BAI EZ. BAI EZ.

BAI EZ.

BAI EZ.

BAI EZ.

BAI EZ.

Orduan beste pertsona batekin ezkonduta edo bananduta zeuden … … …

5.1   PENTSIOA ESKATZEN DEN PERTSONAREN DATUAK

Lehen abizena

Hildakoarekiko harremana

Bigarren abizena Izena

NAN-AIZ-Pasaportea

Gizarte Segurantzaren zk.

Jaioteguna Sexua Uneko 
egoera zibila

Ezintasuna aitortuta duzu

Izena:

Aita.

Ama.
% 33 eta % 64 artekoa

% 64 baino gehiago

Ezkongabea

Dibortziatua

Ezkondua.Gizona.
Eguna

Hilabetea

Urtea

Ezkondua

Bananduta edo dibortziatuta bazeuden

Legez banandua Dibortziatua Ezkontza deusez Izatezko bikotea

Erregistroan izena emandako edo legez eratutako izatezko bikotea izan duzu … 

Ezkondu da … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  … …

Judizialki ezgaituta
BAI EZ.

Gaur egun lan egiten duzu edo
kotizaziopeko langabezia jasotzen duzu

BAI EZ.

BAI EZ.

Emakumea.
Alarguna
Legez 
banandua

Hildakoarekiko harremanaren egiaztatutako datak

Hildakoarekin izandako harremanaren ondoren

Nazionalitatea

€€ € € €

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

5.   ALARGUNTZA

Heriotzaren urtean lortutako diru-sarrerak  … … … … … … … … … … … €

Hil aurreko urtean lortutako diru-sarrera egiaztatuak … … … … … … …  € €

Etorkizuneko titularrak uneko urtean ziur asko izango dituen diru-sarrerak, zerga legediaren arabera zenbatutakoak, alarguntza-pentsioarenak ez 
direnak. Aurreko urtearen berdinak izango direla aurreikusten baduzu, jarri kopuru hori. Diru-sarrerarik ez badago jarri "0" (beharrezko 
informazioa gutxieneko osagarri bat aitortzeko edo portzentaia aplikagarriaren gehikuntza, familia-kargak egotekotan edo 65 urte edo gehiago 
izanik eta beste pentsio publikorako eskubiderik ez izanik).

Hildakoaren kontura pentsioa kobratzeko eskubidea al zenuen, hil ondoren iraungi dena? … … … 

Ezkontza deuseza izan bazen

Izatezko bikotea baziren Hildakoa

Kalte-ordainik jaso al zenuen arrazoi horregatik? … … … … … … … … … … … … … … 

Eskatzailea

Ezkontza-egunarena … … … … … … … … … … … … … …  … … … …

Izatezko bikote moduan izena ematea … … … … … … … …  … … … …

Bizikidetzaren hasiera … …  … … … … … … … … … … … … … … …

Elkarrekin bizitzeari uztea, heriotza ez den beste arrazoi batengatik … … …

Hildakoarekin seme-alabak izan zituen … …



Lanaren etekin
garbiak

Jarduera-ekonomikoen
etekin garbiak

Kapital higigarriaren
etekin gordinak edota
higiezinaren garbiak

Ondare irabaziak
(saldo garbi positiboa)

Atzerriko Erakundeen Pentsioak
(zenbateko osoa)

Zenbatekoa Herrialdea
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BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ.

BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ. BAI EZ.

Gizarte 
Segurantzaren zk.

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

EZ.BAI.
6.  HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA ESKATZEN AL DUZU?

Diru-sarrerek kapital higigarriaren eta atzerriko erakundeen pentsioen etekin gordinak eta soldatapeko lanaren etekin garbiak, 
ekonomia-jarduerak eta kapital higiezina eta ondare-irabaziak barne hartu behar dituzte.

Gutxienez urte erdian zurekin bizi diren 65 urtetik gorako aurrekoen (edo hortik beherako ezinduen) eta zurekin bizi diren 25 urtetik beherako 
ondorengoen (edo hortik gorako ezinduen) informazioa bakarrik adierazi behar duzu, eta bi kasuetan, urtean 8.000 eurotik gorako errentak ez 
badituzte.

26 URTETIK BEHERAKO SEME ALABA ADINGABEEN EDO 6. ORRIALDEAN ZURZTASUN PENTSIOA 
ESKATZEN EZ ZAIEN 26 URTETIKO GORAKO EZINDUEN, EDO ETORKIZUNEKO PENTSIODUNAREKIN BIZI 
DIREN EDO HAREN ARDURAPEAN DAUDEN 18 URTETIK BEHERAKO HARTUTAKOEN DATUAK

5.2

5.3  ZERGA ONDORIOETARAKO ETORKIZUNEKO TITULARRAREKIN BIZI DIREN AURREKOEN ETA ILOBEN DATUAK

1. abizena

2. abizena

Izena.

Ahaidetasuna

Nazionalitatea

NAN-AIZ-Pasaportea

Sexua

Jaiotze-data

Egoera zibila

Urteko diru-sarrerak € € € €

Desgaitasuna eta 3.
pertsonaren laguntza
edo mugikortasun 
murriztua

Zure seme-alaba ez 
bada hildakoarena, 
beste gurasoarekin 
bizi da?

Adopzio- edo harrera-
data, kasuak kasu

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

Laguntza
jasotzen du BAI EZ.

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

Laguntza
jasotzen du BAI EZ.

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

Laguntza
jasotzen du BAI EZ.

% 33 eta % 64 artekoa
% 64tik gorakoa

Laguntza
jasotzen du BAI EZ.

Ahaidetasuna

Jaiotze-data

Ezintasuna

3. pertsona baten laguntza 
edo mugikortasun murriztua

Aurrekoa bada:

1. senidea 2. senidea 3. senidea 4. senidea 5. senidea 6. senidea

Urtean zehar bizi den
seme-alaba/iloba 
kopurua (zu barne)

1. seme-alaba 2. seme-alaba 3. seme-alaba 4. seme-alaba
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EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

7.  ZURZTASUNA

Sarreren
hartzailea

1. seme-alaba
2. seme-alaba
3. seme-alaba
4. seme-alaba

1. seme-alaba
2. seme-alaba*
3. seme-alaba*
4. seme-alaba*

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

Helbidea HerrialdeaProbintziaHerriaPosta-kodea

* 1. umearekin idatzitako bera ez bada bakarrik bete

HILDAKOAREN SEME-ALABAK (P), BIZIRIK JARRAITZEN DUEN EZKONTIDEAK EZKONTZARA EKARRITAKO 
SEME-ALABEN (A) EDO BI EZKONTIDEEN SEME-ALABAK (C)

7.1

7.3   HILDAKO BESTE GURASOAREN DATUAK (zurtzek ez badute ez aitarik ez amarik)

7.2   ZURTZEN HELBIDEAREN DATUAK

1. abizena
2. abizena
Izena

Jaiotze-data

NAN-AIZ-Pasaportea

Sexua

Egoera zibila heriotza
gertatu zen egunean
Gizarte Segurantzaren zk.

Gaur egun ikasten ari da

Nazionalitatea

Ezintasun judiziala

Laneko ezintasuna

Laneko errentak
Elikagaien beharra 
duen senideren bat du

Hildakoarekin eta haren 
ardurapean bizi zen

Adopzioa edo hartzea Data Data Data Data

€/hilean €/hilean €/hilean €/hilean

Ezintasuna

3. pertsona baten laguntza 
edo mugikortasun murriztua

1. seme-alaba P. C.A. 2. seme-alaba P. C.A. 3. seme-alaba P. C.A. 4. seme-alaba P. C.A.

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

Ekarritako seme-alaba bada,
beste gurasoa bizirik al dago?

Seme-alabak bizirik jarraitzen duen ezkontideak ekarritakoak badira, hildakoarekin ezkondu zen data

Heriotza-data Lehen abizena Bigarren abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea

Etorkizuneko titularrak uneko urtean ziur asko izango dituen diru-sarrerak; zurztasun-pentsioarenak ez direnak. Aurreko urtearen berdinak izango direla aurreikusten 
baduzu, jarri kopuru hori. Ez baduzu diru-sarrerarik jarri zero “0”:



Lanaren etekin
garbiak

Kapital higigarriaren
etekin gordinak edota
higiezinaren garbiak

Ondare irabaziak
(saldo garbi positiboa)

Atzerriko Erakundeen Pentsioak
(zenbateko osoa)

Zenbatekoa Herrialdea.
Jarduera-ekonomikoen

etekin garbiak

M
S-

3 e
us

 V.
39

 
20

21
02

03



Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

1. abizena.
2. abizena.
Izena.

NAN-AIZ-Pasaportea.

Ahaidetasuna
pentsiodunarekin

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

Jaioteguna

Nazionalitatea.

Sexua

Egoera zibila

Laneko errentak 
(gordina) (2) 
Jarduera 
profesionalen
etekinak (garbia)

Ondare 
irabaziak
(gordina)

Atzerriko pentsioa
(gordina)

1. Senidea 2. Senidea 3. Senidea 4. Senidea 5. Senidea 6. Senidea

7.4    BIZIKIDETZA FAMILIA-UNITATEAREN DATUAK  (1).  Soil-soilik emakumeen aurkako indarkeriaren ondorioz hildako kausatzaileen kasuan, 
 zurztasun-pentsioa edo zurztasun prestazioa handitzeko (diru-sarrerek aurtengoak izan behar dute).

(1)  Etxebizitza berberean elkarrekin bizi direnek edozein kasutan “bizikidetza familia-unitatea” osatuko dute, onuradunarekin edo onuradunekin bizi diren pertsonei dagokienez,
       horiek odol bidezko ahaide direnean, edo bigarren mailarainoko adoptatutak direnean, nahiz ezkontzaren bidezko senide direnean.



EZ. BAI.                    (zuk edo beste pertsona batek ez badu eskatu).8.  HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA ESKATZEN AL DUZU?

ONURADUNAREN EDO ONURADUNEN DATUAK:

Diru-sarreren
  jasotzailea

SENIDEEN DATUAK:

1. Seme-alaba 

2. Seme-alaba

3. Seme-alaba

4. Seme-alaba

Laneko errentak
    (gordina) (2) 

        Jarduera
     profesionalen
   etekinak (garbia)

 Kapital higigarriaren 
   edota higiezinaren 
   etekinak (gordina)

    Ondare
   irabaziak
   (gordina)

Atzerriko pentsioa
       (gordina)

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

Kapital higigarriaren 
edota higiezinaren
etekinak (gordina)

€ € € € € €

(2)  Edozein pentsio edo prestazio barne, eskatzen dena izan ezik. 
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Helbidea HerrialdeaProbintziaHerriaPosta-kodea

9.2       TITULARREN HELBIDEEN DATUAK

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

9.  SENIDEEN ALDEKO PRESTAZIOA

Sarreren
hartzailea

€ € € €1. titularra

€ € € €2. titularra

€ € € €3. titularra

€ € €

€

€

€

€ €4. titularra

1. titularra

2. titularra

3. titularra

4. titularra

PRESTAZIOA ESKATZEN DEN PERTSONEN DATU PERTSONALAK ETA EKONOMIKOAK9.1

1. abizena
2. abizena
Izena

Nazionalitatea

Gizarte Segurantzaren zk.

Egoera zibila

Sexua

NAN-AIZ-Pasaportea

Jaiotze-data

Ezintasun judiziala

Elikagaien beharra
duen senidea du

Ezintasuna

3. pertsona baten
laguntza edo mugikor-
tasun murriztua

Ahaidetasuna 
hildakoarekin
Bere ardurapean bizi
zen egun honetatik

Laneko ezintasuna

Zaintzen zuen EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.

EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI. EZ.BAI.
Eragilearekin batera
beste senide batekin
ere bizi zen
Etorkizuneko titularrak uneko urtean ziur asko izango dituen diru-sarrerak; eskatutako pentsioarenak ez direnak. Aurreko urtearen berdinak izango direla aurreikusten 
baduzu, jarri kopuru hori. Ez baduzu diru-sarrerarik jarri zero “0”:

1. titularra 2. titularra 3. titularra 4. titularra

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa

% 33 eta % 64 artekoa
% 64 baino gehiagokoa



Lanaren etekin
garbiak

Kapital higigarriaren
etekin gordinak edota
higiezinaren garbiak

Ondare irabaziak
(saldo garbi positiboa).

Atzerriko Erakundeen Pentsioak
(zenbateko osoa)

Zenbatekoa Herrialdea
Jarduera-ekonomikoen

etekin garbiak
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10.   HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA ESKATZEN AL DUZU? (zuk edo beste pertsona batek ez badu eskatu)

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

1. abizena
2. abizena
Izena
NAN-AIZ-Pasaportea
Ahaidetasuna
pentsiodunarekin

Jaiotze-data

Nazionalitatea

Sexua

Egoera zibila

Laneko errentak
edota jarduera
profesionalak (garbia)

Higigarrien
kapitalarenak(gordinak) 
edota kapital higiezina-
renak (garbiak)
Ondare-irabaziak
(saldo garbi positiboa)
Atzerriko pentsioa
(gordina)

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

€ € € € € €

NAN-AIZ-Pasaportea
Ahaidetasuna
pentsiodunarekin

Jaiotze-data

Nazionalitatea

Sexua

Egoera zibila

Laneko errentak
edota jarduera
profesionalak (garbia)

Higigarrien
kapitalarenak(gordinak) 
edota kapital higiezina-
renak (garbiak)
Ondare-irabaziak
(saldo garbi positiboa)
Atzerriko pentsioa
(gordina)

1. senidea 2. senidea 3. senidea 4. senidea 5. senidea 6. senidea

1. senidea 2. senidea 3. senidea 4. senidea 5. senidea 6. senideaFAMILIA
UNITATEA(1)

9.3    TITULARRAREN HELBIDE BEREAN BIZI DIREN SENIDEEN DATUAK (Diru-sarrerek uneko urtekoak izan behar dute)

   Harekin ez bizitzeagatik aurreko taulan jasotzen ez diren eskatzailearen beste senide batzuk daude, elikagaiak eman behar 
dituztenak (aurrekoak edo ondorengoak eta haien ezkontideak/izatezko bikoteak). Baldin badaude, identifikatu bakoitza eta familia-unitateko kideak.

BAI EZ.

1. abizena.
2. abizena.
Izena.

(1) Elikagaiak eman behar dituen familia-unitate bat baino gehiago badago, aurkeztu behar beste orri.

EZ.BAI.
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1 NAN, pasaportea edo baliokidea, AIZ edo IFK/IFZ:
  Legezko ordezkaria.
  Alarguna edo baliokidea
  Zurtzak eta hartutakoak.
  Beste senide batzuk.
 2 Legezko ordezkariaren/emantzipazioaren egiaztagiria.
 3 Familia-liburua edo haren baliokidea den atzerriko agiria.
 4 Ezkontzaren ziurtagiri literala/Jaiotzaren akta.
 5 Ahaidetasunaren eta egoera zibilaren egiaztagiria.
 6 Honen heriotza-aktaren ziurtagiria:
  Kausatzailea.
  Beste guraso bat (zurztasun osoa).
  Gurasoena (senideen alde).
 7 Epai irmoa eta honen hitzarmen arautzailea:
  Banantze judiziala.
  Dibortzioa.  hildakoarekin.
  Ezkontza deuseza.
 8 Izatezko bikoteen edo horren baliokidearen erregistroko ziurtagiria.
 9 Honen diru-sarreren egiaztagiria:       eskatzailea,        kausatzailea,
        elikagaiak emateko obligaziodunarena/familia-unitateko kidearena
10 Honen bizikidetza-ziurtagiria:          eskatzailearena eta  

       beste batzuena senideak hildakoarekin
11 Laneko gaixotasunaren edota laneko istripuaren partea.
12 Benetako soldaten enpresa-ziurtagiria.
13 Familia-harrerako auto judiziala edo ziurtagiria.
14 Ezintasun-ziurtagiria.
15 Atzerritarren nortasun txartela edo atzerritarren erregistro nagusian 

izena ematea.
16 Matrikulazioaren egiaztagiria ikasketa-zentro ofizial batean.
17 Gaixotasun arruntaren hasierako ziurtagiri medikoa.
18 Ehorzketaren gastuen faktura.
 Beste agiri batzuk:

PRESTAZIOEN ESKAERA ALARGUNTZA

GSIN-K ESKAERA JASOTZEN DUZUN DATAN
ESKATZEN DIZKIZUN INDARREKO AGIRIAK:

IZAPIDETZEKO BEHARREZKOAK EZ DIREN BAINA ESKAT-
ZAILEAK BORONDATEZ AURKEZTEN DITUEN AGIRIAK:

ZURZTASUNA
SENIDEEN ALDEKO PRESTAZIOA
HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA

Jaso dut Sinadura

Sinadura

1

Jaso ditut eskatutako agiriak, zenbaki hau dutenak 

izan ezik:

2

3

4

Funtzionarioaren kargua eta izena

Data..                       Tokia..

Funtzionarioaren kargua eta izena

Data..                       Tokia..

Sinadura

KONPULTSATZEKO IZAPIDEA: Diren eta indarrean 
dauden agiri hauek ikusirik:

Egiaztatzeko izapide hau egin dut, inprimaki honetan 
jasotzen diren datuak eta eskatzaileak ekarritako edo 
erakutsitako agiri agertzen direnak bat datozela jasota 
geratzeko.

ADMINISTRAZIOAK BETETZEKOA

Harremanetarako funtzionarioa:

Zure espedientearen identifikazio-gakoa:

Izen-abizenak: NAN - AIZ - Pasaportea

GSIN erregistroa

}



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES INSTITUTO NACIONAL DE LA

INSTITUTU NAZIONALA SEGURIDAD SOCIALGIZARTE SEGURANTZAREN

GIZARTE SEGURANTZAREN
ETA PENTSIOEN

ESTATUKO IDAZKARITZA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES
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ZURE PENTSIOA IZAPIDETZEKO AURKEZTU BEHARREKO INDARREKO DOKUMENTUAK (*)

 1.- KASU GUZTIETAN:
 - Eskatzailearen, legezko ordezkariaren eta eskaeran agertzen diren gainerako pertsonen nortasun ziurtagiria, ondorengo 

dokumentazioarekin:
  • Espainiarrek: Nortasun Agiri Nazionala (NAN).
  • Espainian bizi diren edota bizi ez diren atzerritarrek: Pasaportea, eta hala badagokio, beren herrialdeetan indarrean den 

nortasun agiria eta AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia). Zenbaki hori ZAEAk eskatzen du ordainketarako.
 - Legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria; bestela, adingabeko eskatzailearen emantzipazioarena. Erakundezko tutorea 

bada, IFK/IFZ, erakundearen tutoretza-izendapena azaltzen den dokumentua eta erakundearen ordezkaritza-egiaztagiria. 
Judizialki ezgaituta bazaude, aitortzen duen ebazpen judiziala edo Erregistro Zibilaren egiaztagiria aurkeztu beharko duzu.

 - Hildako kausatzailearen heriotza aktaren ziurtagiria.
 2.- ALARGUNTZA PENTSIOA ESKATZEN BALDIN BADA
 a) Hildako kausatzailearekin ezkonduta bazegoen:
  • Familia liburua, erregistro zibileko akta edo behar bezala legeztatutako edo zigilatutako atzerriko dokumentu baliokidea, 

itzulita, hala badagokio, eskatzailea hildakoarekiko ezkontza eta egungo egoera zibila egiaztatzen dituena.
 b) Hildako kausatzailearengatik bananduta edo dibortziatua zegoen edo ezkontza balio gabetzat eman bazen:
  • Egoera hori baieztatzen duen sententzia judiziala eta bere Hitzarmen Arauemailea edo pentsio konpentsatzailea edo 

gaitasun ezagatik kalte-ordaina jasotzeko eskubidea onartzen duen dokumentua. Pentsio konpentsatzailea jasotzeko 
eskubiderik ez badu: familia-liburua elkarrekin seme-alabarik izan bazen, 2008ko urtarrilaren 1a baino lehenago banandu 
edo dibortziatu bazen eta 50 urte baino gutxiago badu, edo genero-indarkeria jasan izanaren ziurtagiria. 

  • Pentsio konpentsatzaileari buruzko zinpeko adierazpena, GSINek emandako dokumentu bidez. www.seg-social.es
  • Erregistro Zibilak egindako jaiotza-ziurtagiri literalaren bidez egiaztatzea, eskatzaileak hildakoarekin harremana utzi eta 

gero beste pertsona batekin ez dela ezkondu.
 a) eta b) ataletan sartutako pertsonentzat:
  • Kausatzailearen heriotza eragin zuen gaixotasun arruntaren hasiera data azaltzen den mediku-ziurtagiria, betiere ezkontza 

eta heriotza daten artean urtebete ez bada igaro eta bien artean edukitako seme-alabarik ez balego, edo, behin-behinean, 
GSINek emandako dokumentu bidezko zinpeko adierazpena, aurrez aipatutako terminoetan. Bien artean izandako 
seme-alabarik egonez gero, Familia-liburua edo hori ziurtatzen duten jaiotza-aktak soilik. 

  • Bizikidetza egiaztatzea, ezkondu aurretik elkarrekin bizi izan baziren.
 c) Hildako kausatzailearen izatezko bikotea bazen:
  • Bikotea osatu izanaren ziurtagiria dagokion autonomia erkidegoko edo bizi den herriko erregistroan, edo eskritura publiko 

bidezko izatezko bikotearen eraketa-ziurtagiria.
  • Eskatzailea eta kausatzailea heriotza gertatu baino bost urte lehenago beste pertsona batekin ezkonduta edota bananduta ez 

zeudela egiaztatzen duen Erregistro Zibileko akta, baldin eta bikotea eskritura publiko bidez osatu bada.
  • Heriotzaren aurreko 5 urteetan bederen kausatzailearekin bizi izan dela ziurtatzen duen Udaleko erroldaren ziurtagiria, edo 

bestelako egiaztagiria.
  • Eskatzailearen eta kausatzailearen hil aurreko urteko irabaziak ziurtatzea; eta eskatzailearenak heriotzaren urtean, PEFZ 

aitorpen bitartez edo, ez dagoenean, soldata-nominen, banketxeetako dokumentuen eta halakoen bidez.
 3.- ALARGUNTZA PENTSIOA ESKATZEN BALDIN BADA
 -  Familia-liburua edo seme-alaben jaiotza-akta/k edo atzerritarren dokumentu baliokidea.
 Soil-soilik emakumeen aurkako indarkeriaren ondorioz hildako kausatzaileen kasuan
 - Egoera hori frogatzen duen dokumentazioa:  epai irmoa, ebazpen judiziala (autoak, probidentziak edo epai ez-irmoak) zeinetan 

ikertzen ari den delitua emakumearen aurkako indarkeriarengatik izan denaren zantzurik dagoenean edo  Fiskaltzaren 
txostenean gauza bera adierazten denean.

 -  Espainian bizi diren atzerritarren kasuan, zurztasun-prestazioa onartzeko: Atzerritarren Erregistro Nagusian inskribatu 
izanaren agiria, edo Atzerritarren Identifikazio Txartela.

BIZIRAUPEN PRESTAZIOAK
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4.- FAMILIARTEKOEN ALDEKO PRESTAZIOA ESKATZEN BALDIN BADA
 - Erregistro Zibileko aktak (edo atzerriko dokumentu baliokidea), hildakoaren eta eskatzailearen arteko lotura egiaztatzen 

dutenak.
 - Hildakoa hil aurreko bi urteetan eskatzailearekin bizi izan dela egiaztatzen duen udalaren errolda agiria.
 - Gurasoen heriotza ziurtagiria prestazioa hildakoen biloba edo anai-arrebentzat eskatu baldin bada.
 - Eskatzailearen, harekin bizi diren senideen eta elikagaiak eman behar dituzten pertsonen (aurrekoen, ondorengoen eta haien 

ezkontide edo izatezko bikoteen) diru-sarrerak egiaztatzea (PFEZen aitorpena, soldaten nominak eta bestelako baliabide 
egokia), eta nortasuna eta eskatzailearekin duen ahaidetasuna (Erregistro Zibilaren aktak) egiaztatzea.

5.- IZAN DAITEKEEN GUTXIENEKO OSAGARRIA AITORTZEKO DATUAK
 - Espainian bizi diren atzerrien kasuan: Atzerritarren nortasun txartela edo atzerritarren erregistro nagusian izena ematea 2013ko 

urtarrilaren 1 ondoren gertatutako heriotzetarako.
 - Familia-liburua, Erregistro Zibileko aktak edo eskatzailearekin familiarteko lotura egiaztatzen duen ziurtagiri ofiziala.
 - 26 urtetik gorako seme-alaben % 33ko edo hortik gorako ezgaitasunaren ziurtagiria.
 - Komunitate Autonomoak bidalitako auto judiziala edota familiaren harrera ziurtagiria.
 - Etorkizuneko titularraren aitortutako ezintasun-ziurtagiria eta maila, % 65ekoa edo hortik gorakoa bada, IMSERSOk edo 

eskumeneko erakunde batek edo auto judizial batek egindakoa.

6.- BESTE EGOERA BATZUK  EGIAZTATZEKO
 - Lan instripuaren edo lan-gaixotasunaren agiri administratiboa eta benetako soldaten enpresa-agiria.
 - Erregistro Zibilak luzatutako hitzez-hitzezko ezkontza akta, gehienez hiru hilabete aurretik, funtzionarioak beharrezkotzat 

jotzen duenean.
 - Beste ezkontidearen heriotza-akta erabateko zurztasuna eskatzen bada (ama eta aitaren umezurtzentzako).
 - Ofizialki onartutako ikastetxe batetan matrikulatu izanaren agiria, 24 urte edo edo zaharragoak diren ikasle umezurtzen kasuan.
 - Ehorzketaren gastuen faktura ezkontidea, izatezko bikotea edo ume adingabea, edo hildakoarekin bizi den beste senide bat ez 

bazara. 
 - Erregistro Zibileko Agiria edo Familia Liburua, adopzioaren ebazpen judiziala edo harreraren erabaki administratibo edo 

judiziala, dagokionean aitortutako jaiotzak, adopzioak edo harrerak frogatzen dituztenak. Atzerriko agintarien bidez egindako 
nazioarteko adopzioen kasuan, Espainian eragina izan dutela egiaztatu beharko da, Nazioarteko Adopzio Legearen xedapenen 
arabera.

 - Indar Armatuetako eta Estatuko Segurtasun Indar eta Gorputzetako langileak: hala badagokio, Defentsa edo Barne 
Ministerioaren eskumeneko agintaritzaren Ebazpena, heriotza zerbitzu-egintzan gertatu dela adierazten duena. Defentsa 
Ministerioaren kasuan bakarrik, honekin batera, ebazpenaren oinarria den aurrekari txosten teknikoa eta dagokion Langileen 
Zuzendaritza Nagusiaren ziurtagiria, heriotzaren datan, Estatuko Klase Pasiboen Erregimena aplikatuko balitz, egokituko 
litzaiokeen aparteko pentsioaren hileko eta urteko zenbatekoa adieraziz.

(*) Agiriak atzerriko erakundeek egin badituzte, Espainian baliozkoak izateko legeztatzeko baldintzak bete beharko dituzte.
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GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALAK JAKINARAZTEN DIZU:

Martxoaren 7ko 286/2003 Errege Dekretuaren artikulu bakarraren arabera (apirilaren 8ko BOE), hasitako prozedura ebazteko eta 
jakinarazteko gehieneko epea 90 egunekoa da, zure eskaera Probintzia Zuzendaritza honetan erregistratu den egunetik aurrera, edo hala 
badagokio, eskatutako agiriak aurkeztu dituzun egunetik aurrera.

Epe hori igarota, eskaera honen ebazpenaren jakinarazpenik jasotzen ez baduzu, eskaera baztertu dela esan nahiko du, isiltasun 
negatiboa aplikatuz, eta ebazpena ematea eskatuko da. Eskaera horrek, aldez aurretiko erreklamazio baten balioa izango du, 
gizarte-jurisdikzioa arautzen duen urriaren 10eko 36/2011 Legearen 71. artikuluan ezarritakoaren arabera (hilaren 11ko BOE).

Izapidea egiteko beharrezkoak diren dokumentuak eskariarekin aurkezten ez badira, eskatu zaizkizun egunetik zenbatzen hasita hamar 
eguneko epean aurkeztu beharko dituzu. Bertaratu gabe aurkez ditzakezu, Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoan zure ziurtagiri 
digitalaz edo Cl@ve iraunkorraz baliatuta (http://sede.seg-social.gob.es), postaz edo, bestela, aurrez-aurre, Gizarte Segurantzaren 
Arreta- eta Informazio-zentroan, aurretik hitzordua eskatu baduzu.

Adierazitako epea ez baduzu betetzen ondorio hauek izango ditu:

- Titularra, eta hala badagokio, legezko ordezkaria identifikatzeko agiriak eta legezko ordezkariaren egiaztagiria: eskaerari uko 
egiten diozula ulertuko dugu, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 70. eta 71. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera (1992-11-27ko 
eta 1999-01-14ko BOE).

- Gainerako agiriak: zure pentsioa zuzen sortzeko edo kalkulatzeko beharrezkoak diren baldintzak behar bezala ez dituzula egiaztatu 
ulertuko da, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu 
Bateginaren 216. artikuluan eta ondorengoetan aurreikusitakoaren arabera. 

Funtzionarioak, beharrezkotzat jotzen badu, dokumentazio osagarria eskatu ahalko du.

GOGOAN IZAN:

Eskaera honen datuetan aldaketarik gertatzen bada, egoera ekonomikoan (laneko diru-sarrerak edo bestelako errentak), familia-egoeran 
(egoera zibilaren aldaketa, heriotzak eta abar) edo zure helbidean (bizilekua, helbide fiskala), Probintzia Zuzendaritzari edo Institutu 
honen Arreta eta Informazio Zentroari (CAISS) jakinarazi beharko diezu.

Eskari honekin batera dokumentuak aurkeztu behar badituzu, inprimaki honetako jarraibideei jarraiki, dokumentuen fotokopiak 
aurkezteko honako baliabideak erabil ditzakezu: bertaratu gabe, Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikoan zure ziurtagiri digitalaz 
edo Cl@ve iraunkorraz baliatuta (http://sede.seg-social.gob.es), postaz, edo bestela, aurrez-aurre, Gizarte Segurantzaren Arreta- eta 
Informazio-zentroan, aurretik hitzordua eskatu baduzu.

Hemendik aurrera Gizarte Segurantzak helarazten dizkizun jakinarazpenak soilik baliabide elektronikoen bidez izatea nahi baduzu, 
posta kanala bertan behera uzteko agindua eman iezaguzu hemen: http://run.gob.es/sckwao.
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www.seg-social.es  https://sede.seg-social.gob.es

 DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionala
Padre Damián, 4
PK 28036 Madril, ESPAINIA
https://sede.seg-social.gob.es

Nola jar gaitezke harremanetan Datuen Babesaren Ordezkariarekin?
Gizarte Segurantzako Zerbitzu Juridikoaren Zuzendaritza
Sagasta, 13 - 6ª Solairua
PK 28004 Madril, ESPAINIA
https://sede.seg-social.gob.es

Zertarako erabiltzen ditugu zure datuak?
Zure datuak eskaera hau ebazteko, eta hala badagokio, aitortutako prestazioa kudeatzeko helburu 
nagusiarekin tratatuko dira.
Zure harremanetarako datuak tratatzearen helburua jakinarazpenak egitea eta Gizarte Segurantzaren 
inguruko informazioa bidaltzea izango da.
Emandako datu pertsonalak zure prestazioa kudeatzeko beharrezkoak diren bitartean gordeko 
dira, edo bere onuradunenak; baita beste helburu batzuetarako ere: artxibatzea, estatistika 
publikorako.

Zer da zure datuen tratamendurako legitimazioa?
Lege-arau batek baimendutako botere publikoen erabileran oinarrituko da datuen tratamendua 
(66, 71, 72 77 artikuluak eta elkarkideak 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuan, urriaren 
30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena, aurrerantzean, 
TRLGSS).
Jakinarazpenei eta Gizarte Segurantzaren inguruko informazioen bidalketari dagokionez, 
tratamendua baimenaren bidez legeztatuko da. Baimenik ez baduzu ematen, ezin izango duzu jaso 
mota honetako bidalketak, hala ere, zure eskaeren egoerari buruzko informazioa eman ahalko 
dizugu kanal horien bidez. Horrez gain, jakinarazten dizugu ez duzula zure helbide elektronikorik 
eta telefono mugikorraren zenbakirik eman behar, eta ez badiguzu ematen, zure eskaera 
izapidetzen jarraitu ahalko duzula.

TRATAMENDUAREN
ARDURADUNA

TRATAMENDUAREN
HELBURUA

TRATAMENDUAREN
LEGITIMAZIOA

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datuak?
Gizarte Segurantzaren Institutu Nazionalak bere eginkizunetan lortutako datu pertsonalak 
erreserbatuak dira, eta legez agindutako helburuetarako bakarrik erabiliko dira. Ezin zaie 
hirugarrenei laga edo jakinarazi, horren helburua GSLOTBren 77. artikuluan berariaz ezarritako 
kasuren bat bada, edo beste edozein lege-arautan adierazitako kasuren bat bada.
Nazioarteko araudian oinarritutako eskaera bat bada, zure datuak zure eskaera izapidetzeko 
eskumena duten atzerriko erakundeei laga ahalko zaizkie.

Zein dira zure eskubideak zure datu pertsonalak ematen dizkiguzunean?
Emandako datu pertsonalei dagokienez, edozein unetan eta datuen babesari buruzko araudiak 
ezarritako baldintzetan erabil dezakezu datu horiek ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko 
eta aurka egiteko eskubidea, edo tratatzeko baimena ken dezakezu hala eskatu den kasuetan. Hori 
guztia, idazki bat aurkeztuz Gizarte Segurantzaren Arreta eta Informazio Zentro batean (CAISS), 
edo postaz, edo Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoaren bidez, Datuen Babeseko 
Ordezkariaren aurrean. Datu horiek taula honen bigarren atalean daude.
Jakinarazten dizugu zure eskaerari modu egokian ez diogula erantzun uste baduzu, erreklamazio 
bat aurkez dezakezula Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean.

Nola lortzen ditugu zure datu pertsonalak?
Zure eskaeran emandako datuez gain, beste administrazio eta erakunde batzuetatik beste datu 
pertsonal batzuk biltzen ditugu, arautegia betez, administrazio-jarduera arintzeko eta errazteko. 
Datuetarako sarbide horiek lege-maila duten arauek babesten dituzte.

LAGAPENEN EDO
TRANSFERENTZIEN 
HARTZAILEAK  

INTERESDUNEN
ESKUBIDEAK

JATORRIA

DATUEN BABESAREN 
ORDEZKARIA 
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