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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 mediku-
partea, kotizazio-buletinetan, zati batean zein osorik, deduzitu gabe geratu diren aldi baterako 
ezintasun-prestazioak itzultzeko eskatutako aldiari dagokiona.Langileak alta hartu badu, aldi bate-
rako 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 ezintasun-
prestazioak 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?
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