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ALDI BATERAKO EZINTASUNAGATIKO PRESTAZIOA
ESKUORDETUTAKO ORDAINKETA-ERREGIMENEAN
ETA KOTIZAZIO-BULETINETAN DEDUZITU
GABE ORDAINTZEKO ESKABIDEA
Bi kopia imprimatu behar dituzu, bata administrazioarentzat eta bestea interesduna.

1.- ENPRESARI BURUZKO DATUAK
Itzulketa eskatzen duen pertsonaren izen-abizenak

NAN - AIZ - pasaportea

Enpresan betetzen duen kargua

Sozietatearen izena/Enpresaren izena
Enpresaren IFZ/IFK

Posta elektronikoko helbidea

Jarduera-kodea (CNAE 09)

Gizarte Segurantzaren erregimena

Helbidea (kalea edo plaza)

Kotizazio-kontuaren kodea (KKK)

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea
Probintzia

Herria

Telefonoa

Kontingentzia arrunten erakunde arduraduna

2.- FINANTZAERAKUNDEAREN
DATUAK

KODEA
HERRIALDEA

Posta-kodea

Kontingentzia profesionalen erakunde arduraduna

ERAKUNDEA

KONTUAREN ZENBAKIA

BULEGOA/
SUKURTSALA

KONTROL-D.

CCC

Finantza-erakundearen izena

Helbidea (kalea edo plaza eta zenbakia)

Herria

Probintzia

3.- LANGILEEN DATUAK
NAN - AIZ - ANT

Bajaren
data:

Oinarri
arautzailea

Eskatutako aldia
Noiztik

Noiz arte

Eskatutako
zenbatekoa

-

Izen-deiturak

(e)n, 20

(e)ko

ren

(e)(a)n

Enpresaren sinadura eta zigilua

KO ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUKO PROBINTZIA-ZUZENDARI JN/AND.

HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Ezinbestekoa:
• Eskatzaileak enpresaren ordezkatze-ahalmena duela egiaztatzeko jatorrizko dokumentazioa (eta,
hala dagokionean, NAN-AIZ-Pasaportea ere bai).
• Baja hartzeko medikuak emandako partea (P-9 inprimakia) eta baja berresteko azken medikupartea, kotizazio-buletinetan, zati batean zein osorik, deduzitu gabe geratu diren aldi baterako
ezintasun-prestazioak itzultzeko eskatutako aldiari dagokiona.Langileak alta hartu badu, aldi baterako lan-ezintasunaren prozesuari dagokion altako partea.
• Soldaten ordainagiriak, enpresak ordaindu eta langileak jasotako diru-kopuruak justifikatzeko;
kotizazio-buletinetan, zati batean zein osorik, deduzitu gabe geratu diren aldi baterako ezintasunprestazioak itzultzeko eskatutako hilabeteei dagozkiena.

Funtsezko ez direnak
• Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorreko Probintzia Zuzendaritzak emandako ziurtagiri
orijinala, kotizazio-ordainketak direla-eta enpresak zein egoera duen ziurtatzeko.
• Kotizazio-buletinak (TC1 eta TC2 inprimakiak), hauek direla-eta:
– Baja hasi aurreko hilabetea (hala badagokio, baja hasi zeneko hilabeteari dagokiona). Lanaldi
partzialeko kontratua duten langileen kasuan, baja hartu aurreko hiru hilabeteei dagozkien
kotizazio-buletinak ere erantsi behar dira.
– Zenbat hilabeteri dagokienez eskatu da dedukzioak itzultzeko? (Kotizazio-buletinetan deduzitu
gabe geratu diren aldi baterako ezintasun-laguntzen dedukzioak)
– Dedukzioak itzultzeko eskatu den aldia amaitutakoan, zein da hurrengo hilabetea?

