ESPEDIENTEAREN
AURKEZPENAREN
ERREGISTROA
¡ Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente
e impreso para su IDENTIFIKAZIOA
entrega oficial. Para rellenar
un campo, sitúe el puntero
del ratón en el espacio
correspondiente de la pág. 1 y aparecerá relleno en las demás págs. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
ZERBITZU PROBINTZIALA

BULEGO DELEGATUA
ESPEDIENTEAREN KODEA

MUFACE-KO SARRERA
ERREGISTROA

ASISTENTZIAZKO LAGUNTZA-ESKABIDEA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Afiliazio-zenbakia

Lehen deitura

Bigarren deitura

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia
Probintzia

Posta kodea
Estatua

Izena
Herria
IFZ / Pasaportea / N. Agiria (EB.)

Telefonoa

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez: _________________@___________________

ERAGILEAREN DATUAK (Eskatzailea bera bada, idatzi “bera”)
IFZ/ Pasaportea / N. Agiria (EB.)

Deiturak

Izena

FAMILIAREN EGOERA
Eskatzailearen egoera
zibila

2019-01-01ean eskatzailearen bizikideak diren pertsonak, odol edo ezkontza ahaidetasun hirugarren mailaraino dutenak:
Ezkontidea edo honen parekoa

Seme-alaben kopurua

Seme-alaben kopurua

Guztien arteko ezinduen kopurua

ESKATUTAKO LAGUNTZAREN DATUAK
ZENBATEKOA

TRANSFERENTZIA BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK
IBAN

Banketxea

Sukurtsala

K.D.

Kontu/libretaren zk

JAKINARAZPENERAKO DATUAK (borondatez beteko da)
Bizilekua

Lan.lekua

Bestelakoa

Kalea, plaza eta zenbakia

Posta kodea

Herria

Probintzia

Estatua

1.- Aitortzen dut helburu eta xedea berberagatik Adminitrazio publikoek edo pribatuek emandako beste laguntza bat kobratzen dudala

Erakunde ordaintzailea

/ ez dudala kobratzen

Zenbateko osoa

MUFACE-RENTZAKO ALEA

Helbidea:

0,00

GUZTIRA
2.- Eskabide honetan adierazitako datu guztiak egiazkoak dira.

3.- MUFACE-ri baimena ematen diot (1), (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 art.) bide elektronikoen bidez, identifikazioa, bizilekua, Zerga Administrazioko Estatu
Agentzia, IMSERSO, Autonomia Erkidegoa eta laguntza ebazteko nabarmenak diren datuak lortzeko, Datuen Bitartekotza- Plataforma erabiliz. Nik edozein
momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri bidalitako idazki baten bidez.
TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN IZENPEA, edo bere ordezkariarena, behar bezala egiaztatua (5 artikulua, AAPP-etako PAC-eko, urriaren 1eko, 39/2015 Lege)

(1) ESKATZEN DUEN TITULARRAREKIN BIZI DIREN BESTE PERTSONA BATZUEK, IZENPETUZ GERO, BAIMENA EMATEN DIOTENAK
ESKATZAILEAREKIKO AHAIDETASUNA

DEITURAK ETA IZENA

IFZ

SINADURA

CÓNYUGE O ASIMILADO

Informazio gehiago: http://www.muface.es/protecciondedatos Mutualitateko Datuak Babesteko Ordezkaria: DPDMuface@muface.es

ESTATUKO FUNTZIONARIO ZIBILEN MUTUALITATE OROKORRA

Limpiar formulario

DPS-41001.1a (08/19)

Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluak (Datu Pertsonalak Babesteko
Erregelamendu Orokorra) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak
ezarritakoa betez, jakinarazi behar da inprimaki honetan ematen diren datu pertsonalak MUFACEk erabiliko dituela, harpidetzak kudeatzeko, baja izapidetzeko eta
datuak aldatzeko Administrazio Mutualismoaren Araubidean.Ezinbestean erabili behar ditu datuak, Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legean
(testu bategineko 4 eta 12 artikuluetan) ezarritako lege-betebeharra betetzeko (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen). Datuen babesari
lotutako zure eskubideak erabiltzeko MUFACEren Gizarte-Prestazioen Zuzendariarengana jo behar duzu.

ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK

LAGUNTZA-MODALITATEA
(Hautatu modalitateak)

KOORDAINKETA FARMAZEUTIKOA

MUFACEri laguntza-eskabiderako aurkeztutako egiaztagiriak, edozein administraziok
egindako agiri publikoak badira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan
xedatutakoari egokituko zaizkio. Artikulu horren arabera, administrazioek ez dituzte
jatorrizko agiriak eskatuko administrazio-prozeduretan..

Gastu farmazeutikoaren kasuan, justifikazio dokumentalik
ez da beharrezkoa izango, MUFACEk espedientean datu
hau gehituko baitu.

GASTUAK
Premiazko gastuak eta garrantzi handiko
kasuetan, behar bezala egiaztatua.

X Gastuen faktura.

Izaera orokorreko familiaren ohizko gastuak
daude baina bizikidetzeko unitatearen dirusarrerak urriak dira.

X Familiak duen etxebizitzari eta egoera sozialari buruzko
aitorpen erantzulea. Honekin batera eta, kasuan kasu,
premiazko egoera egiaztatzeko egokia dela uste duzun
beste edozein agiri erantsi.

X Gastuen zergatia egiaztatzen duten bestelako agiriak.

PRESTAZIO-URRITASUNA
Gizarte-osasun eta osasun-prestazioen kontura
ez
dagoen
tratamendu
psikiatrikoa,
internamenduaren bidez edo anbulatorioan.
Osasun-laguntzaren arauen arabera, ez Entitate
Medikoaren ezta MUFACE-ren kargura ere ez
dauden Osasun-laguntza hartzeko joanetorrietako gastuak.

X Gastuaren faktura.
X

Internamendu edo tratamendu psikiatrikoa, osasun
laguntza hartzeko joan-etorria edo tratamendu edo
ebakuntza kirurgikoa beharrezkoa dela justifikatzen duen
itundako medikuaren txostena.

Aparteko izaera duen tratamendu medikoa edo
ebakuntza kirurgiko berezia, mediku zehatzak
egindakoa.

X Gaixotasun-edo istripu-lizentziak.
X Gaixotasun, istripu edo haurdunaldian arrisku-egoera
azaltzeko parte(ar)en alea(k), MUFACErentzat direnak.
X Ordaintzen duen Unitateak egindako ziurtagiria. Bertan
adieraziko dira: Lizentziaren lehen hilabetean hartutako
ordainsaria eta lansari osagarriak hartzeari uzten diozun
data.

MUFACE-RENTZAKO ALEA

Dagokion prestazioa hartzeko eskubiderik ez
duen Aldi baterako Ezintasuna.

PFEZ-a Foru Ogasunetan aurkeztu behar izatekotan

Foru Ogasunak egindako ziurtagiria. Bertan, PFEZren aitorpenik aurkeztu ez duela eta administrazio horretan
agertzen diren diru-sarreren egozpen osoak egiaztatuko dira. Halaber, aipatutako ziurtagirian agertzen ez diren
bestelako diru-sarrerei buruzko aitorpen erantzulea.
Dagokionean:
PFEZa ordaintzetik salbuetsita dauden pentsio edo prestazioen aitorpen erantzulea, eskaera egin eta bi urte
lehenagoko aldiari dagozkion ziurtagiriekin batera.

Agiri hauek bizikidetzako unitateko kide guztiei dagozkie.
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PFEZren aitorpena, edo, hala badagokio, Foru Ogasunak egindako jakinarazpenarena edo itzulketaren
ondorioetarako igorritako likidazioarena (eskabide-dataren aurreko bi urteei dagokiena) edo.

DILIGENTZIA
Atal hau bakarrik bete, prestaziorako behar diren eskatzailearen afiliazio edo alta baldintzak ez betetzeagatik, informatikazko trataerak atzera botako
balu eskabide hau..
Eskatzailearen datuak ziurtatu dira eta ondorioetarako datan:
prestaziorako beharrezkoak diren afiliazio eta alta baldintzak betetzen zituen.
ez zituen baldintza horiek betetzen, honako arrazoiengatik:

..............................................(e)n, ...........(e)ko ................................aren .................(e)an

TALDEEN BURUA

MUFACE-RENTZAKO ALEA

ZERBITZU PROBINTZIALEKO MEDIKU-AHOLKULARIAREN TXOSTENA
Bakarrik emango da Zerbitzu Probintzialeko Zuzendariari egoki deritzon espedienteetan.
Eskabide hau eta erantsitako agiriak ikusi ondoren, honako txosten hau ematen da::
ALDEKOA
AURKAKOA. Arrazoiak:

..............................................(e)n, ...........(e)ko ................................aren .................(e)an
MEDIKU-AHOLKULARIA

TXOSTENA
BAI

A)

Egintzak, AS-1/2006 Instrukzioaren 2. epigrafean ezarritako kasuren bati dagozkio.

B)

Ezinbestekotasun gainditzeko gastuaren derrigortasuna eta beroni aurre egiteko baliabide urritasuna edo gabezia
ematen dira.

C)

Eskatu den beharrizanetarako laguntza ezin da lortu MUFACE-ren beste prestazio baten kargu eta ez dauka Gizarte
Segurantzak babestuko lukeen bestelako Erregimen Publikorik.

D)

Diru-izendapena dago Asistentziazko Laguntzetarako Zerbitzu Probintzialari emandako horretan.

..............................................(e)n, ...........(e)ko ................................aren .................(e)an
PRESTAZIO-BURUA

EZ
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Eskatutakoa betetzen bada, BAI laukian X bat jarri; bestela, EZ laukian.

EBAZPEN PROPOSAMENA
Eskabide hau, emandako txostenak eta dagozkion aurrekinak, eta baita araudi aplikagarria eta dauden diru-izendapenak aztertu ondoren, honako
hau proposatzen da:
guztia
ONARTZEA

horrela egoki iritziz, jarraiko kopurua ematen zaio

Euro

zati bat
Asistentziazko Laguntza gisa.

UKATZEA. Arrazoiak:

Proposamen hau Batzorde Probintzialari aurkezten zaio, txostena egiteko.

U

..............................................(e)n, ...........(e)ko ................................aren .................(e)an
PRESTAZIO-BURUA

BATZORDE PROBINTZIALAREN TXOSTENA
MUFACEko Batzorde Probintzialak, gaurko bileran, proposamenari buruz ondoko txosten hau eman du:

ALDEKOA
AURKAKOA. Arrazoiak:

BATZORDEKO IDAZKARIA

MUFACE-RENTZAKO ALEA

..............................................(e)n, ...........(e)ko ................................aren .................(e)an

....................................(e)n, ...........(e)ko ...........................aren ........(e)an
Proposamena eta Batzorde Probintzialaren txostena ikusirik,
Ebazpen proposamena onartzen da.

Zuzendaritza nagusiari igorri.

Hala badagokio, jakinarazi eta ordainketa bideratu..
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Proposamen berria egin, Batzordearen txostenari egokituz.

ESPEDIENTEAREN IDENTIFIKAZIOA

AURKEZPENAREN ERREGISTROA

ZERBITZU PROBINTZIALA

BULEGO DELEGATUA
ESPEDIENTEAREN KODEA

MUFACE-KO SARRERA
ERREGISTROA

ASISTENTZIAZKO LAGUNTZA-ESKABIDEA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Afiliazio-zenbakia

Lehen deitura

Bigarren deitura

Helbidea: kalea edo plaza eta zenbakia
Probintzia

Posta kodea
Estatua

Izena
Herria
IFZ / Pasaportea / N. Agiria (EB.)

Telefonoa

Eskaera honi buruzko informazioa jaso nahi baduzu, zure posta elektronikoaren helbidea adierazi, mesedez: _________________@___________________

ERAGILEAREN DATUAK (Eskatzailea bera bada, idatzi “bera”)
IFZ/ Pasaportea / N. Agiria (EB.)

Deiturak

Izena

FAMILIAREN EGOERA
Eskatzailearen egoera
zibila

2019-01-01ean eskatzailearen bizikideak diren pertsonak, odol edo ezkontza ahaidetasun hirugarren mailaraino dutenak:
Ezkontidea edo honen parekoa

Seme-alaben kopurua

Seme-alaben kopurua

Guztien arteko ezinduen kopurua

ESKATUTAKO LAGUNTZAREN DATUAK
ZENBATEKOA

TRANSFERENTZIA BIDEZ ORDAINTZEKO DATUAK
IBAN

Banketxea

Sukurtsala

K.D.

Kontu/libretaren zk

JAKINARAZPENERAKO DATUAK (borondatez beteko da)
Bizilekua

Lan.lekua

Bestelakoa

Kalea, plaza eta zenbakia

Posta kodea

Herria

Probintzia

Estatua

1.- Aitortzen dut helburu eta xedea berberagatik Adminitrazio publikoek edo pribatuek emandako beste laguntza bat kobratzen dudala

Erakunde ordaintzailea

/ ez dudala kobratzen

Zenbateko osoa

DOAKIONARENTZAKO ALEA

Helbidea:

0,00

GUZTIRA
2.- Eskabide honetan adierazitako datu guztiak egiazkoak dira.

3.- MUFACE-ri baimena ematen diot (1), (urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 art.) bide elektronikoen bidez, identifikazioa, bizilekua, Zerga Administrazioko Estatu
Agentzia, IMSERSO, Autonomia Erkidegoa eta laguntza ebazteko nabarmenak diren datuak lortzeko, Datuen Bitartekotza- Plataforma erabiliz. Nik edozein
momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri bidalitako idazki baten bidez.
TOKIA, DATA ETA ESKATZAILEAREN IZENPEA, edo bere ordezkariarena, behar bezala egiaztatua (5 artikulua, AAPP-etako PAC-eko, urriaren 1eko, 39/2015 Lege)

(1) ESKATZEN DUEN TITULARRAREKIN BIZI DIREN BESTE PERTSONA BATZUEK, IZENPETUZ GERO, BAIMENA EMATEN DIOTENAK
ESKATZAILEAREKIKO AHAIDETASUNA

DEITURAK ETA IZENA

IFZ

SINADURA

CÓNYUGE O ASIMILADO

Informazio gehiago: http://www.muface.es/protecciondedatos Mutualitateko Datuak Babesteko Ordezkaria: DPDMuface@muface.es

ESTATUKO FUNTZIONARIO ZIBILEN MUTUALITATE OROKORRA

DPS-41001.2a (08/19)

Europako Parlamentuaren eta Kontseilu Europarraren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduko (EB) 13. artikuluak (Datu Pertsonalak Babesteko
Erregelamendu Orokorra) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoak
ezarritakoa betez, jakinarazi behar da inprimaki honetan ematen diren datu pertsonalak MUFACEk erabiliko dituela, harpidetzak kudeatzeko, baja izapidetzeko eta
datuak aldatzeko Administrazio Mutualismoaren Araubidean.Ezinbestean erabili behar ditu datuak, Estatuko Funtzionario Zibilen Gizarte Segurantzari buruzko Legean
(testu bategineko 4 eta 12 artikuluetan) ezarritako lege-betebeharra betetzeko (ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen). Datuen babesari
lotutako zure eskubideak erabiltzeko MUFACEren Gizarte-Prestazioen Zuzendariarengana jo behar duzu.

ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK

LAGUNTZA-MODALITATEA
(Hautatu modalitateak)

KOORDAINKETA FARMAZEUTIKOA

MUFACEri laguntza-eskabiderako aurkeztutako egiaztagiriak, edozein administraziok
egindako agiri publikoak badira, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.3 artikuluan
xedatutakoari egokituko zaizkio. Artikulu horren arabera, administrazioek ez dituzte
jatorrizko agiriak eskatuko administrazio-prozeduretan..

Gastu farmazeutikoaren kasuan, justifikazio dokumentalik
ez da beharrezkoa izango, MUFACEk espedientean datu
hau gehituko baitu.

GASTUAK
Premiazko gastuak eta garrantzi handiko
kasuetan, behar bezala egiaztatua.

X Gastuen faktura.

Izaera orokorreko familiaren ohizko gastuak
daude baina bizikidetzeko unitatearen dirusarrerak urriak dira.

X Familiak duen etxebizitzari eta egoera sozialari buruzko
aitorpen erantzulea. Honekin batera eta, kasuan kasu,
premiazko egoera egiaztatzeko egokia dela uste duzun
beste edozein agiri erantsi.

X Gastuen zergatia egiaztatzen duten bestelako agiriak.

PRESTAZIO-URRITASUNA
Gizarte-osasun eta osasun-prestazioen kontura
ez
dagoen
tratamendu
psikiatrikoa,
internamenduaren bidez edo anbulatorioan.
Osasun-laguntzaren arauen arabera, ez Entitate
Medikoaren ezta MUFACE-ren kargura ere ez
dauden Osasun-laguntza hartzeko joanetorrietako gastuak.

X Gastuaren faktura.
X

Internamendu edo tratamendu psikiatrikoa, osasun
laguntza hartzeko joan-etorria edo tratamendu edo
ebakuntza kirurgikoa beharrezkoa dela justifikatzen duen
itundako medikuaren txostena.

Dagokion prestazioa hartzeko eskubiderik ez
duen Aldi baterako Ezintasuna.

X Gaixotasun-edo istripu-lizentziak.
X Gaixotasun, istripu edo haurdunaldian arrisku-egoera
azaltzeko parte(ar)en alea(k), MUFACErentzat direnak.

DOAKIONARENTZAKO ALEA E

Aparteko izaera duen tratamendu medikoa edo
ebakuntza kirurgiko berezia, mediku zehatzak
egindakoa.

X Ordaintzen duen Unitateak egindako ziurtagiria. Bertan
adieraziko dira: Lizentziaren lehen hilabetean hartutako
ordainsaria eta lansari osagarriak hartzeari uzten diozun
data.

PFEZren aitorpena, edo, hala badagokio, Foru Ogasunak egindako jakinarazpenarena edo itzulketaren
ondorioetarako igorritako likidazioarena (eskabide-dataren aurreko bi urteei dagokiena) edo.
Foru Ogasunak egindako ziurtagiria. Bertan, PFEZren aitorpenik aurkeztu ez duela eta administrazio horretan
agertzen diren diru-sarreren egozpen osoak egiaztatuko dira. Halaber, aipatutako ziurtagirian agertzen ez diren
bestelako diru-sarrerei buruzko aitorpen erantzulea.
Dagokionean:
PFEZa ordaintzetik salbuetsita dauden pentsio edo prestazioen aitorpen erantzulea, eskaera egin eta bi urte
lehenagoko aldiari dagozkion ziurtagiriekin batera.

Agiri hauek bizikidetzako unitateko kide guztiei dagozkie.
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PFEZ-a Foru Ogasunetan aurkeztu behar izatekotan

