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Asistentzia Pertsonalerako Prestazio
Ekonomikoari buruzko datu
osagarri espezifikoak

*F22*

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEKO
KUDEAKETAKO ZUZENDARITZARI

1. Eskatzailearen datuak
Lehen abizena

Bigarren abizena

Izena

NAN/IFZ • AIZ • Beste bat

2. Zein jardueratarako eskatzen den zaintzaile profesional bat edukitzea (kontratuaren xedea):
Hezkuntza jarduera (zehaztu)

Lan jarduera (zehaztu)

Beste jarduera batzuk (zehaztu)

3. Egoera ekonomikoa, kenkariari begira
3.1. Baliaezintasun handiko pentsioa

Bai

Ez

3.2. Laguntzako baliaezintasun pentsioa, beste pertsona baten beharra izateagatiko osagarriarekin
3.3. Hirugarren baten laguntzagatiko MGLko sorospena

Bai

Bai

Ez

Bai

Ez

Ez

3.4. Seme-alabaren bat norbere karguan izateagatiko esleipen ekonomikoa, beste pertsona baten
beharra izateagatiko osagarriarekin
Baiezkoan: Urteroko sarrera gordinak kontzeptu horrengatik

4. Laguntzaile pertsonalaren datuak
Pertsona fisikoa edo enpresa den zehaztu

Lehen abizena

Enpresaren izena eta IFZ

Bigarren abizena

Jaiotza data (eguna, hilabetea eta urtea)

Izena

Sexua

G
Prestakuntza maila (zehaztu mota)

5. Kontratu modalitatea (markatu dagokiona)
Erakunde pribatu batekiko lan kontratua
Prestazio ekonomikoaren titularrarekiko lan kontratua
Prestazio ekonomikoaren titularrarekiko zerbitzugintza kontratua

Nazionalitatea

NAN/IFZ • AIZ • Beste bat

E
Laguntzaile pertsonalaren Gizarte Segurantzako zenbakia

6. Kontratu mota:
Lanaldi osokoa

Lanaldi
partzialekoa

Ordu kopurua
astean

Kontratuaren
hasiera eguna

Hileko soldata
(eurotan)

Ordainsari kop.
urtean

7. ESKATZAILEAREN KONPROMISOAK:
•

Aitortzen dut ahalmena dudala eskatzen ditudan zerbitzuak zehazteko, horiek kontrolatzeko eta nik 		
neuk laguntzaile pertsonalari jarraibideak emateko haiek burutu behar diren moduari buruz 			
edo jardutea, ondorio hauetarako, legezko ordezkari edota egitazko zaintzaile moduan.

•

Aitortzen dut jarduerak egiten ari naizela hezkuntza eta/edo lan eremuaren barruan eta horietarako 		
laguntza eskatzen dudala, eta/edo laguntza eskatzen dut eguneroko bizitzako oinarrizko eta/			
edo tresnazko jarduerak egiteko.

•

Neure burua behartzen dut prestazio ekonomikoa arautegi honetan aurreikusitako baldintzak
betetzen dituen laguntzaile pertsonal bat kontratatzera.

•

Egiaztatzen du kontratatutako pertsonak betetzen dituela Gizarte Segurantzako afiliazio, alta eta 		
kotizazio aldetik dagozkion baldintzak.

•

Erantzukizuna hartzen dut hirugarren ahaidetasun mailara arteko ahaiderik ez kontratatzeaz
laguntzaile pertsonal bezala.

NIRE ARDURAPEAN ADIERAZTEN DITUT HONAKOAK:
Eskabide honetan adierazitako datuak benetakoak direla.
Beharrezko egiaztapenak eta fitxategi publikoei kontsultak egiteko baimena ematen dudala, aitortutako datuak Administrazio Publiko eskudunen
eskuetan daudenekin bat datozela ziurtatzeko.
Badakidala aurrerantzean gerta daitezkeen eta 1. eskaera honi eragin diezaioketen aldaketen berri Gizarte Ongizatearen Foru Erakundeari ematera
behartuta nagoela, 15 egutegi-egunen epean aldaketa gertatzen den egunetik hasita.

-(e)ko

-(n), 20

-ren

-(e)an

Eskatzailearen sinadura

Legezko ordezkariaren sinadura *

Egitatezko zaintzailearen sinadura *

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz

Adierazi izena, abizenak eta NAN zenbakia irakur daitekeen letraz

* Eskatzaileak ez sinatzeko arrazoia…………………………………………………………………….......................................………..

Dokumentu hau sinatuz, goian sinatzen duenak adierazten du informatuta dagoela eta DBLO Lege Oharrean (012. eranskina) aipatutako baimena ematen duela, bere
datu pertsonalak erabil ditzan Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak. Era berean, bizilekuan beharrezko esku-hartze teknikoak egiteko baimena ematen dio Gizarte
Ongizaterako Foru Erakundeari (Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen Sailari atxikitako erakunde autonomoa), baldintzak betetzen direnetz egiaztatzeko eta
prestazio honen egokitasunari buruzko jarraipen zehatza egiteko helburuaz.
Emandako datuak gezurrezkoak izatekotan, edo prestazioak iruzurrez eskuratu edo gozatzekotan, zigorrak ezar litezke (abenduaren 14ko 39/2006 Legearen III. titulua).

