ERRETIROKO PENTSIOA
ESKAERA BETETZEKO JARRAIBIDEAK
1.

DATU PERTSONALAK.- Eskaera norberaren ordez beste pertsona batek egiten badu (esaterako, interesduna ezinduta
dagoelako), legezko ordezkariaren datuen atala ere bete beharko duzu.
Eskatzailearen Banantzeari eta dibortzioari buruzko datuak informazio eragileak dira zergen ondorioetarako (pentsioaren
PFEZen atxikipenaren ehunekoa kalkulatzeko), foru lurraldeetan izan ezik.

2.

LANEKO EGOERARI BURUZKO DATUAK.- Ez ahaztu zure laneko eta kotizazioko azken egunaren data jartzen:
ezinbestekoa da prestazioa bideratzeko.

3.

SEME-ALABEN ETA HARTUTAKO ADINGABEEN ZAINKETARI, AMATASUN OSAGARRIARI ETA ERDITZEEI BURUZKO DATUAK.- Erditze eta sei hilabete baino gehiagoko haurdunaldien abortu guztiek, kotizazio-egunak sor
ditzakete, nahiz eta jarduneko egoeran ez egon. Horiek guztiek, Erregistro Zibilean izena emanda egon behar dute eragina
izateko.
3.1 “3.1. ERDITZEAGATIK KOTIZATUTAKO EGUN KOPURUA ETA AMATASUN OSAGARRIA AITORTZEA:
eskatzailea emakumea denean bakarrik, 112 egun kotizatutako alditzat hartu ahalko dira erditze eta 6 hilabete baino
gehiagoko abortu bakoitzeko. Bestalde, 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera sortutako pentsioetarako, osagarri bat onartu
ahalko da seme-alaba biologikoak edo adoptatuak izan duten emakumeen pentsioan, jaiotza, Kode Zibilaren 30. artikuluaren arabera nortasun zibila hartuz, edo adopzioa erretiratzen den adinaren aurretik gertatu badira. Hori guztia jaiotza
edo adopzioa gertatu den herrialdea edozein dela (atzerriko agintarien bidez egindako nazioarteko adopzioen kasuan,
Espainian eragina izan behar dute, Nazioarteko Adopzio Legearen xedapenen arabera).
3.2 “SEME-ALABAK EDO ADINGABEAK ZAINTZEAGATIKO ONURAK: Aldi kotizatutzat hartu ahalko da, dagozkion xedeetarako, gutxieneko kotizazio-aldia lortzeko izan ezik, egun kopuru jakin bat, lan-harremana iraungitzeagatiko
edo langabezia amaitzeagatiko kotizazioa eteten denetik, jaio aurreko 9 hilabeteen barruan (edo adopzioaren ebazpen
judizialaren, hartzearen administrazio-erabakiaren edo erabaki judizialaren aurreko 3 hilabeteren barruan), Kode Zibilaren 30. artikuluaren arabera nortasun zibila hartuz, jaio, adoptatu edo hartzearen ondoren seigarren urtea amaitu bitartean. Guraso bati bakarrik aitortuko zaio, beraz, eztabaidarik sortuko balitz, amari emango zaio eskubidea".

4.

ZURE PENTSIOARI BURUZKO DATUAK.4.1. IZAN DAITEKEEN GUTXIENEKO OSAGARRIA AITORTZEKO DATUAK: xede hauetarako ezinbestekoak dira
zuk edo zure ezkontideak ziur asko uneko urtean lortuko dituzuen zenbatekoak, eta zure ezkontidearen identifikazio-datuak. Informazio hori, borondatezko erretiro aurreratua jasotzeko eskubidea aztertzeko beharrezkoa izan daiteke.
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4.2. 4.2.DATU FISKALAK: xede hauetarako, ezkontidearen diru-sarrerak, aurrekoen eta ondorengoen datuak eta etorkizuneko titularraren inguruko gainerako kontuak behar dira. Ezintasunari eta ondorengoen eta aurrekoen bizikidetza-aldiari
buruzko datuak, PFEZen atxikipena ongi kalkulatzeko erabiltzen dira, eta kopurua txikiagotu dezakete, foru-lurraldeetan izan ezik. Halaber, ezkontideari egindako osabidezko pentsioaren edo seme-alabengatiko elikagaien ordainketek
kalkuluaren oinarria txikiagotu dezakete. 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 autonomia-hiri batean edo pentsioa eskatzen
den lekua ez den foru-lurralde batean ezarrita badu (urtean 180 egun baino gehiago), adierazi beharko duzu, PFEZen
konturako atxikipenen tratamendua desberdina izan daitekeelako.
5.

BESTE DATU BATZUK.- HIZKUNTZA KOOFIZIALA, aitortuta duten autonomia-erkidegoetan bakarrik aukeratu ahalko da.
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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.
6.

ALEGAZIOAK.- Zure pentsioa bideratzeko garrantzitsutzat jotzen duzun zerbait gehitu nahi baduzu, eta inprimakian
zuzenduta ez baduzu ikusten, jarri atal honetan, ahalik eta laburren eta zehatzen.

7.

PENTSIOA KOBRATZEA.- BIC (Bankuaren Nazioarteko Kodea) eta IBAN zenbakia (kontu korronte-zenbakiaren baliokidea) adierazi behar dituzu. Zure banku-erakundeak gaur egun bidaltzen dizkizun ordainagiri eta jakinarazpen guztietan ikus
ditzakezu.
Atzerrian bizi bazara eta ordainketa han jaso nahi baduzu herrialde horretako banku-erakundeak dagozkion nazioarteko
kodeen bidez ematen dizkizuten datu guztiak ekarri behar dizkiguzu.

8.

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, Tunisen, Ukrainan,
Uruguain edo Venezuelan lan egin baduzu.
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IGIko erregistroa

ERRETIROA
Atzerrian lan egin al duzu? BAI
EZ
. Baiezkoan, inprimaki honekin jarraitu aurretik, ikusi 8.
argibidea eta begiratu beste bat eskatu behar duzun.
Ale bakarra inprimatu behar duzu eta Itsasoko Gizarte Institutu Probintzialean
edo Zuzendaritza Lokalbatean aurke . Bertaratu gabe
izapide hau egin dezakezu ere; horretarako, zoaz Gizarte Segurantzaren Egoitza Elektronikora
(http://sede.seg-social.gob.es), zure ziurtagiri digitalaz edo Cl@ve iraunkorraz baliatuta.

1. DATU PERTSONALAK
1.1

PENTSIOAREN ETORKIZUNEKO TITULARRARENAK

Lehen abizena

Bigarren abizena
Gaur egungo
egoera zibila

Sexua

Jaiotze-data
Eguna

Gizona.

Hilabetea
Emakumea.

Urtea

Judizialki ezgaituta zaude

Ezkongabea
Ezkondua.
Alarguna
Legez
banandua

BAI

BAI

Gizarte Segurantzaren zk.

Aita

Nazionalitatea
Ama

EZ

Telefono finkoa
Telefono mugikorra
Herrialdea

LEGEZKO ORDEZKARIARENAK
Tutore instituzionala

Lan-harremanetako graduatua

Administrazio-kudeatzailea

Beste ahaldun batzuk

Erakunde publiko baten izenean bada, adierazi: Zer kargu duen
Izena edo sozietatearen izena

IFK/IFZ.

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jaiotze-data

Sexua

E. zibila

Izena

NAN - AIZ - Pasaportea

Nazionalitatea

Ohiko helbidea: (kalea edo plaza), (Erakundekoa, hala badagokio) Zenbakia Blokea Eskailera Solairua
J-6 eus

Atea

Probintzia

Herria

Zu zara: Tutorea
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EZ

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua

Ohiko helbidea: (kalea, plaza …)

1.2

NAN - AIZ - Pasaportea

Izena:

Ezintasuna aitortuta duzu

Dibortziatua.

Posta-kodea

Izena

Posta-kodea

Herria

Atea

Probintzia

Telf. finkoa

Telf. mugikorra

Herrialdea

2. LAN EGOERAREN DATUAK
2.1

GAUR EGUN:

Zure laneko azken eguna hau izan zen, edo izango da:.
erretiratu nahi duzun eta bete 2.4. atala)
Kotizatu al du inoiz Estatuko Klase Pasiboen Erregimenean?

(Erretiratu ondoren lanean jarraituko baduzu, adierazi zer egunetan
BAI

EZ.

Zure azken kotizazioa Hitzarmen Bereziaren bidez izan badira, kotizatzeari utzi zenion edo utziko diozun data
2.2

PENTSIODUNA ZARENEAN:

Enpresa berean lanaldi partzialarekin lanean jarraituko al duzu?

BAI.
EZ.

Kontratu hau duen beste langile batek ordezkatuko zaitu

Ordezkatzea
Txandatzea.

Abizenak eta izena:

2.3



NAN-AIZ-Pasaportea:

2013/01/01 AURRETIK INDARREAN ZEGOEN ARAUTEGIA APLIKATZEKO DATUAK

Nire lan-harremana 2013/04/01 aurretik onartutako edo sinatutako enplegua erregulatzeko espediente bidez,
konkurtso prozedura bidez, hitzarmen bidez edo enpresaren hitzarmen kolektiboaren bidez eten eta iraungi zen: …

BAI.

EZ.

Aurreko edozein galderetan baietz erantzun baduzu, eta zure egoera hitzarmen edo akordio kolektibo batengatik sortu bada:
Akordio kolektiboa

Hitzarmen kolektiboa
Kodea

Indarrean
egun honetatik:

egun honetara:

Luzapen-egoeran
egun honetatik:

egun honetara:

Enpresaren Kotizazioaren Kontu Kodea

Egun honetako aldizkari ofiziala:
Estatua

Probintzia
Autonomia Erkidegoa

Indarrean
egun honetatik:

egun honetara:

Luzapen-egoeran
egun honetatik:

egun honetara:

Enpresaren Kotizazioaren Kontu Kodea
2.4

LAN JARDUERA EDO PENTSIODUN IZAERA ALDI BEREAN HASI DIRELA JAKINARAZTEA

Lan-jarduera edo jarduera profesional bat eta erretiroko pentsioa aldi berean jasotzea aurreikusi duenak betetzekoa, orain adieraziko
diren baldintzen arabera. Horretarako, hau hartzea eskatu duzu:
“ERRETIRO AKTIBOA: pentsioa eta besteren edo norberaren konturako lan bat lanaldi osoan edo partzialean egiteko aukera
ematen du. Lana sektore pribatuan bakarrik egin daiteke, eta erretiro arrunt edo geroratuarekin bateragarria da (ez aurreratuarekin
ez hobaritako adinarekin), pentsioa oinarri arautzailearen % 100era heltzen bada, kotizazio-aldi osoa egiaztatzeagatik.
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Bateragarri diren bitartean, pentsioaren % 50 jasotzen da, hala ere, pentsioaren zenbatekoa % 100era helduko da jarduera bere
kontura egiten badu eta, gutxienez, besteren konturako langile bat kontratatua duela egiaztatzen badu. Kotizatzeko betebeharra
hauetara mugatzen da: ABE, kontingentzia profesionalak eta elkartasuna, eta ez du inolako eraginik pentsioan (GSLOren 214.
art.). Pentsioa besteren konturako lan batekin bateratuko bada, inprimakiaren amaieran eranskin gisa agertzen den enpresaren
adostasuna behar bezala beteta aurkeztu beharko da.
ERRETIRO MALGUA: pentsioa sortutakoan, erretiroa eta besteren konturako lanaldi partzialeko (langile arrunt baten lanaldi
osoaren % 25 eta % 50 arteko murrizketarekin) kontratu bat aldi berean jaso ahalko dira, eta pentsioaren zenbatekoa alderantzizko
proportzioan murriztuko da. Batera jasotzen diren bitartean egindako kotizazioek erretiroko pentsioa hobe dezakete, lana uzten
denean (urriaren 31ko 1132/2002 Errege Dekretua).
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ARTE-KREAZIO JARDUERA: pentsioa eta jabetza intelektualeko eskubideen jabetzatik eratorritako sarrerak izatea ahalbideratzen du. Eskariarekin batera ez bada aurkezten sarrera horiek jaso izanaren erantzukizunpeko ziurtagiria/aitorpena, orduan
onartuta dagoen pentsioa jasotzearen etetea hautatzat joko da (apirilaren 26ko 302/2019 Errege Dekretua).
PENTSIOA ETETEA: aurretiko erretiroa edo hobaritako adinarekin erretiroa hartzen duen pertsonak edo oinarri arautzailearen
% 100era heltzen ez den eta erretiroko pentsioa jasotzen duen pertsonak lanaldi osoarekin egiten badu lan, edo lanpostua sektore
publikoan badu.

JARDUERA AITORTZEA

Besteren konturako jarduera

Norbere konturako jarduera

Enpresa
Jarduera-mota

Lanaldia:
Osoa
Partziala: Portzentajea

Jardueraren/bateragarritasunaren hasiera-data

Jardueraren/bateragarritasunaren hasiera-data
Lanpostua edo goi-kargua sektore publikoan izango duzu, erretiro-pentsioa jasotzearekin bateraezintasuna ezartzen duen Herri
Administrazioaren Zerbitzurako Langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legearen 1.1. artikuluaren
bigarren paragrafoan adierazten den moduan: BAI.
EZ.

Abizenak eta izena:

NAN-AIZ-Pasaportea:



3. SEME-ALABEN ETA HARTUTAKO ADINGABEEN ZAINKETARI, AMATASUN OSAGARRIARI ETA
ERDITZEEI BURUZKO DATUAK
3.1

ERDITZEAGATIKO ETA AMATASUN OSAGARRIARENGATIKO EGUN KOTIZATUAK AITORTZEKO
DATUAK (eskatzailea emakumea bada bakarrik)

Adierazi, hala badagokizu, erditzeen, 6 hilabete baino gehiagoko haurdunaldiaren ondoren gertatutako abortuen eta adopzioen data, gertatu den
herrialdea edozein dela. Atzerriko agintarien bidez egindako nazioarteko adopzioen kasuan, Espainian eragina izan behar dute, Nazioarteko
Adopzio Legearen xedapenen arabera
seme-alaba 1

seme-alaba 2

seme-alaba 3

seme-alaba 4

seme-alaba 5

seme-alaba 6

NAN/AIZ/Pasaportea
Erditze data
Abortuaren data
Adopzioaren data

3.2

SEME-ALABAK, ADOPTATUTAK EDO HARTUTAKO ADINGABEAK ZAINTZEAGATIKO ONURAK AITORTZEKO
DATUAK

Identifikatu, hala badagokizu, ume, adoptatu edo hartutako adingabe bakoitza, aurreko atalean aipatu badituzu ere, edo jaiotzaren, adopzioaren
edo hartzearen herrialdea.
seme-alaba 1

seme-alaba 2

seme-alaba 3

seme-alaba 4

seme-alaba 5

seme-alaba 6

Izena
1. abizena
2. abizena
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Umearen
NAN/AIZ/Pasaportea
edo
adingabearen
Jaiotze-data
datuak
Adopzioaren edo
hartzearen
ebazpen-data
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EZ DAGO
HILDA DAGO
Beste
gurasoaren, Izena
adoptatzailearen
1er apellido
edo
hartzailearen 2. abizena
datuak
NAN/AIZ/Pasaportea
Jaiotze-data
Sexua

(1) Kasu guztietan bera bada, bete lehen umearen edo adingabeen datuak bakarrik. Ez badago, edo hil bada, adierazi dagokion laukian.
(2) Beste gurasoaren, adoptatzailearen edo hartzailearen sinadura, seme-alabak zaintzeagatiko irabazia prestazio horren titularrari aplikatzeko (gizona bada
eta titularra emakumea bada salbu, eta ez badago edo hil bada, agirien bidez egiaztatuz ).

Abizenak eta izena:



NAN-AIZ-Pasaportea:

4. ZURE ETORKIZUNEKO PENTSIOARI BURUZKO DATUAK
4.1

DIRU SARREREN DATUAK

Hartzailea

Sarrerak, zerga-legediaren arabera zenbatutakoak, ziur asko eskatzaileak (S) eta bere ezkontideak (C) urte honetan zehar lortuko dituztenak,
erretiratzen den lanekoak eta orain eskatzen duen erretiro pentsioarenak ez direnak. Aurreko urtekoaren berdinak izango direla uste baduzu, jarri
kopuru hori, erretiroa sortzen duen lanarekin lortutakoa deskontatuz. Ez baduzu diru-sarrerarik jarri zero (0).
Lanaren etekin Jarduera-ekonomikoen
garbiak
etekin garbiak

Kapital higigarriaren
etekin gordinak
Ondare irabaziak
edota higiezinaren (saldo garbi positiboa)
garbiak

Atzerriko Erakundeen Pentsioak
(zenbateko osoa)
Herrialdea.

Zenbatekoa.

S

€

€

€

€

€

C

€

€

€

€

€

4.2

EZKONTIDEAREN DATUAK

Lehen abizena
NAN - AIZ - Pasaportea
4.3

Bigarren abizena
Jaiotze-data

Izena

Sexua

Nazionalitatea

Gizarte Segurantzaren zk.

ZERGA ONDORIOETARAKO ETORKIZUNEKO TITULARRAREKIN BIZI DIREN AURREKOEN ETA ONDORENGOEN DATUAK

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.
1. senidea

2. senidea

3. senidea

4. senidea

5. senidea

6. senidea

% 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

% 33 eta
% 64 artekoa
% 64 baino
gehiagokoa

% 33 eta
% 64 artekoa
% 64 baino
gehiagokoa

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

BAI.

EZ.

Ahaidetasuna
Jaiotze-data

20191021

Ezintasuna

3. pertsona baten laguntza
edo mugikortasun murriztua BAI.
Ondorengoa bada: Adopzioaren/hartzearen data (1)
Beste gurasoarekin ere
bizi da

BAI.
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Aurrekoa bada:
Urtean zehar
bizi den seme-alaba/iloba
kopurua (zu barne)
4.4

ETORKIZUNEKO TITULARRAREN DATUAK ZERGA ONDORIOETARAKO

Egoitza fiskala: Probintzia

Herrialdea

Lurralde erkidean badago eta PFEZen borondatezko atxikipen-tasa bat nahi baduzu, adierazi zein:…
Ezintasun hau du: … … … … … … … … … % 33 eta % 64 artekoa

% 64 baino gehiagokoa

%

3. pertsona baten laguntza edo mugikortasun murriztua … … … … … … … … … … … BAI.
EZ.
Osabidezko pentsioaren urteko zenbatekoa … … … … … … … … … … … … … … … …
€
Seme-alaben aldeko elikagaien urteko zenbatekoa: … … … … … … … … … … … … … …
€
Zure ohiko bizitza erosteko edo berritzeko maileguak 2013/01/01aren aurretik
ordaintzen ari bazara, eta urteko lan-etekinak, hau eta bestelako pentsioak barne,
33.007,20€ baino txikiagoak badira, markatu lauki hau … … … … … …… … … … …

FORU LURRALDEAN bazaude,
PFEZen atxikipenerako hau aplikatzea nahi duzu:
Taula orokorra
Seme-alaba kopurua
Pentsiodunen taula
Borondatezko tasa

%

(1) Adoptatutako seme-alaben edo abegi egindako adingabeen kasuan bakarrik. Aldez aurretik abegi egon diren adoptatutako seme-alabak badira,
adierazi abegi-urtea bakarrik.

Abizenak eta izena:



NAN-AIZ-Pasaportea:

5. BESTELAKO DATUAK
5.1

Gutunak jaso nahi dituzun HIZKUNTZA KOOFIZIALA:

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)
Zenbakia Blokea Eskailera Solairua Atea
Helbidea (kalea, plaza …)
5.2

Telf. finkoa

Telf. mugikorra

Posta-kodea

Probintzia
5.3

Herria

Herrialdea

Posta-kutxatila

Informazioa posta elektronikoz jaso NAHI BADUZU, adierazi zure helbidea:

6. ALEGAZIOAK

7. IZAPIDE ELEKTRONIKOAREN BAIMENA
Baimena ematen diot Itsasoko Gizarte Institutuko funtzionario publiko gaituari izapide hau elektronikoki
identifikatzeko eta benetakotzat egiaztatzeko, eta soil-soilik helburu honetarako

8. PENTSIOA KOBRATZEA
ESPAINIAN ORDAINTZEA (Bankua edo aurrezki-kutxa)
Honen kontuan: Pentsioaren etorkizuneko titularra (1.1).

BIC:

HERRIALDEAREN
KODEA

IBAN: (antzinako kontu korrontea)
ATZERRIAN ORDAINTZEA

20200806

Transferentzia

Txekea.

BIC:

ERAKUNDEA

BULEGOA/
SUKURTSALA

KKK
KONTROL
D.

Tutorea. (1.2)
KONTU ZENBAKIA

Herrialdea

IBAN:

KKK:

AITORTZEN DUT, inprimaki honetan ematen ditudan datuak egiazkoak direla.
Itsasoko Gizarte Institutuak 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.
Itsasoko Gizarte Institutuak zure baimena eskatzen du eskaera honetan emandako telefono mugikorra, helbide elektronikoa
eta harremanetarako datuak erabiltzeko, Gizarte Segurantzaren arloko jakinarazpenak bidaltzeko.
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BAI, baimena ematen dut
EZ, ez dut baimenik ematen
DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
ARDURADUNA

Itsasoko Gizarte Institutua (IGI)

HELBURUA

IGIaren eskumena den Gizarte Segurantzako Sistemaren prestazioak kudeatzea

LEGEZTATZEA

Botere publikoak erabiltzea

HARTZAILEAK

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

ESKUBIDEAK

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

INFORMAZIO
OSAGARRIA

, 20

(e)ko
Sinadura

ren

(e)an

KO ITSASOKO ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUKO ZUZENDARITZA PROBINTZIALA

Abizenak eta izena:



NAN-AIZ-Pasaportea:

ENPRESAREN
ADOSTASUN ERANSKINA

(besteren konturako langileen erretiro aktiboa bada)
Adostasuna agertzen duen pertsonaren izen-abizenak:
Kargua:

Kotizazioaren Kontu Kodea

Enpresaren izena:

Zenbakia Blokea Eskailera Solairua

Ohiko helbidea: (kalea, plaza …)
Posta-kodea

Herria

Probintzia

Telefono zenb.

Atea

Telefax zk.

URRIAREN 30EKO 8/2015 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAK ONARTUTAKO GIZARTE SEGURANTZAREN LEGE
OROKORRAREN TESTU BATEGINAREN 153. ARTIKULUAN EZARRITAKOAREN ONDORIOETARAKO, ADOS AGERTZEN
DA
K ESKATUTAKO PENTSIOAREN ETA ESKABIDEAREN 2.4.
ATALEKO
JARDUERAREN
AITORPENEAN
ETORKIZUNEKO
TITULARRAK
ADIERAZITAKO
______________________________ EGUNETIK AURRERA ENPRESA HONETAN EGINDAKO LANAREN ARTEKO BATERAGARRITASUNAREKIN
HALABER, BATERAGARRITASUN HORI GERTATU AURREKO SEI HILETAN, BIDEGABEKO ERABAKI AZKENTZAILERIK
EZ DUELA HARTU AITORTZEN DU.
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Enpresaren sinadura eta zigilua

GIZARTE SEGURANTZAREN
ETA PENTSIOEN
ESTATUKO IDAZKARITZA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

ITSASOKO GIZARTE
INSTITUTUA

INSTITUTO SOCIAL
DE LA MARINA

IGIko erregistroa

ADMINISTRAZIOAK BETETZEKOA
Zure espedientearen identifikazio-gakoa:
Harremanetarako funtzionarioa:
Abizenak eta izena:

NAN-AIZ-Pasaportea:



ERRETIROKO PENTSIOA ESKATZEA
IGI-K ESKAERA JASOTZEN DUZUN DATAN
ESKATZEN DIZKIZUN INDARREKO AGIRIAK:

1

2
3
4
5
6
7

20201806

8
9
10
11

NAN, pasaportea edo baliokidea, AIZ edo IFK/IFZ:
Eskatzailea.
Legezko ordezkaria.
Ezkontidea.
Legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.
Enpresa ziurtagiria 64 urterekin egindako erretirorako.
Erretiro partzialerako enpresa ziurtagiria.
Adinaren hobarirako eta gaixotasun berezietarako agiriak:
Enpresaren ziurtagiria / ISM / IMSERSO / Epailea
Lan-harremana nahi gabe iraungitzeko agiriak.
Enpresa-ziurtagiria (akordio kolektiboaren bidezko kalte-ordaina).
Familia-liburua, ziurtagiri literala edo zenbait egoera egiaztatzen
dituzten ezkontza-aktak (ahaidetasuna, jaiotzak, abortuak).
Familia-harrerako auto judiziala edo ziurtagiria.
Atzerritarren Nortasun Txartela edo Atzerritarren Erregistro
Nagusian izena ematearen Ziurtagiria.
Nahitaezko soldadutzaren edo ordezko gizarte-zerbitzuaren
ziurtagiria.
Beste agiri batzuk:II
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Jaso dut

IZAPIDETZEKO BEHARREZKOAK EZ DIREN
BAINA ESKATZAILEAK BORONDATEZ
AURKEZTEN DITUEN AGIRIAK:

1
2
3
4
Jaso ditut eskatutako agiriak, zenbaki hau dutenak
izan ezik:
Sinadura

Funtzionarioaren kargua eta izena
Data..

Lekua..

IZAPIDEA: Indarrean dauden agiri hauek ikusirik:

Sinadura

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

Funtzionarioaren kargua eta izena
Data..

Lekua..

ERRETIROKO PENTSIOA
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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 ordezkaritzaren egiaztagiria, behar izanez gero. 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.
2.- ERRETIRO MOTA GUZTIETAN:
– 2013-1-1ren aurretik indarrean zegoen araudia ezarriko da lan-harremanaren amaiera 2013-4-1ren aurretik gertatu
bada, edo 2013-4-1ren aurretik onartu edo sinatu diren enplegua erregulatzeko espedientearen, hitzarmen edo akordio kolektiboaren edo konkurtso-prozeduraren ondorioz lan-harremanaren etete edo amaiera dokumentuen bidez
egiaztatzen bada. Hala ez bada, 2013-1-1etik aurrera indarrean dagoen araudia ezarriko da.
3.- ERRETIRO PARTZIALEAN:
– Erretiratu partzialaren eta ordezko langilearen laneko datuei buruzko enpresa-ziurtagiria.
4.- AURRETIAZKO ERRETIROAN:
ADIN HOBARIAREKIN ETA GAIXOTASUN BEREZIARENGATIK
– Baldin eta adinaren hobariren bat aitortua duen jardueraren batean lan egin badu: lanpostu horretan langileak egin
dituen aldiak eta haren lan kategoria biltzen dituen enpresaren edo enpresen ziurtagiria, edo ontziratze eta ontzitik
irteteko liburuxka ISMren kasuan.
– Ezgaitasun-ziurtagiria eta aitortutako maila IMSERSOk edo erakunde eskudunak edo auto judizial batek emana,
bertan honakoa azaltzen duena: 1851/2009 Errege Dekretuan zerrendatutako gaixotasunetako baten eraginez dela,
baita ezgaitasunaren hasiera data zein kalifikazio-data ere. Lan-bizitzan zehar maila horretan aldaketak gertatzen
badira, aldaketa horiek egiaztatu beharko dituzu.
– IMSERSOk edo erakunde eskudunak emandako mugikortasun arazoak dituela edo besteren laguntza behar duela
adierazten duen frogagiria.
BESTE ARRAZOI BATZUENGATIK
2013ko urtarrilaren 1aren aurretik dagoen arautegia aplikatzeko egoerak egiaztatzen baditu:
– Zure kasuan, Administrazio Publikoan emandako zerbitzuak zure borondatez kontrako arrazoiengatik iraungi zirela
egiaztatzen duen agiria, edo akordio kolektiboaren arabera, kalte-ordaina jaso duzula egiaztatzen duen enpresa-ziurtagiria.
– Ordezko langilearen datuei buruzko enpresa-ziurtagiria, 64 urterekin erretiro berezia jaso nahi baduzu.
2013ko urtarrilaren 1aren ondorengo arautegia aplikatuko da:
– Lan-uztea eskatzaileari ezin egotz dakiokeen arrazoi batengatik izan bada, arrazoi hauetako batengatik gertatu zela
egiaztatu beharko du agirien bidez: Iraizpen kolektiboa edo objektibo, arrazoi ekonomiko edo teknikoengatik,
antolaketa-arrazoiengatik edo produkzioarengatik (kalte-ordaina jaso duzula egiaztatzen duen agiriarekin
–banku-transferentzia bidez edo horren baliokidea den agiriaren bidez-, edo hura erreklamatzeko auzi-eskea
jartzea, eta erabaki azkentzailearen aurka egitea); enpresaburuaren heriotza, erretiroa edo ezintasuna, edo izaera
juridikoa iraungitzea; kontratua ebazpen judizial batengatik edo ezinbestean iraungitzea (lan-agintaritzaren ebazpenaren kopiarekin); edo genero-indarkeria jasateagatik.
– Lana borondatez utzi badu: ezkontidearen identifikazioa, ahaidetasunaren egiaztagiria familia-liburuaren bidez edo
Erregistro Zibilaren akta, eta 4. ataleko diru-sarrerak betetzea (ZURE ETORKIZUNEKO PENTSIOAREN
DATUAK).



ERRETIROKO PENTSIOA
5.- IZAN DAITEKEEN GUTXIENEKO OSAGARRIA AITORTZEKO DATUAK:
Espainian bizi diren atzerritarren kasuan: Atzerritarren Nortasun Txartela edo Atzerritarren Erregistro Nagusian
izena ematearen ziurtagiria.

–

Familia-liburua, Erregistro Zibilaren aktak edo eskatzailearen eta ezkontidearen arteko ahaidetasuna egiaztatzen
duen ziurtagiri ofiziala.

BESTE EGOERA BATZUK EGIAZTATZEKO
–

Derrigorrezko soldadutza edo ordezko gizarte-zerbitzua bete duzula egiaztatzen duen agiria (ordezkoarekin erretiro
partziala hartzeko eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren 207 eta 208 artikuluan jasotzen den erretiro aurreratua hartzeko eskatutako gutxieneko kotizazio-aldia betetzeko bakarrik).

–

Erregistro Zibilaren ziurtagiria edo Familia Liburua, adopzioaren ebazpen judiziala edo hartzearen administrazio
erabakia edo erabaki judiziala, alegatu dituen jaiotzak, abortuak, adopzioak edo hartzeak egiaztatzen badute. Atzerriko agintarien bidez egindako nazioarteko adopzioen kasuan, Espainian eragina izan dutela egiaztatu behar da,
Nazioarteko Adopzio Legearen xedapenen arabera.

–

Jabetza intelektualaren eskubideen jabetasunetik eratorritako sarrerak jaso izanaren erantzukizunpeko agiria / aitorpena, erretiroagatik kotizaziopeko pentsioarekin bateragarri egiteko.
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6.-

–

(*) Agiriak atzerriko erakundeek egin badituzte, Espainian baliozkoak izateko legeztatzeko baldintzak bete beharko dituzte.

ERRETIROKO PENTSIOA
ITSASOKO GIZARTE INSTITUTUAK 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 ordezkariaren identifikatzeko agiriak eta legezko ordezkaritzaren egiaztagiria:
eskaerari uko egiten diozula ulertuko dugu, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 66. eta 68. artikuluetan aurreikusitakoaren arabera (2015-10-2 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 204. artikuluan eta ondorengoetan aurreikusitakoaren arabera.

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

20200806

GOGOAN IZAN:
Eskaera honen datuetan aldaketarik gertatzen bada, egoera ekonomikoan (laneko diru-sarrerak edo zure edo zure
ezkon¬tidearen bestelako errentak), familia-egoeran (egoera zibilaren aldaketa, heriotzak eta abar) edo zure helbidean
(bizile¬kua, helbide fiskala), gertuen dagoen Institutu honetako Zuzendaritza Probintziala edo Tokikoari jakinarazi
beharko diozu edo aurrez aurre IGIaren Zuzendaritza Probintziala edo Tokiko batean.
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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.

TRATAMENDUAREN
ARDURADUNA

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?
Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Zuzendariorde Nagusia
Génova, 20
PK 28004 Madril, ESPAINIA
https://sede.seg-social.gob.es

DATUEN BABESAREN
ORDEZKARIA

Nola jar gaitezke harremanetan Datuen Babesaren Ordezkariarekin?
Zerbitzu Juridikoaren Nagusia
Sagasta, 13 - 6ª Solairua
PK 28004 Madril, ESPAINIA
delegado.protecciondatos@seg-social.es

TRATAMENDUAREN
HELBURUA

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.

TRATAMENDUAREN
LEGITIMAZIOA

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.

LAGAPENEN EDO
TRANSFERENTZIEN
HARTZAILEAK

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datuak?
Itsasoko Gizarte Institutuak 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.

INTERESDUNEN
ESKUBIDEAK

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.
Datu pertsonalei dagokienez Itsasoko Gizarte Institutuaren Zuzendaritza Probintzial edo Tokiko
batean aurkeztutako idatzi baten 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.

JATORRIA

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.
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DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA

www.seg-social.es

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

