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 ZERBITZU PROBINTZIALA 

 BULEGO DELEGATUA 

AURKEZPENAREN ERREGISTROA 

 ESPEDIENTEAREN KODEA MUFACEko SARRERA ERREGISTROA 

2003-04-11az GEROZTIK GERTATU 
DIREN GERTAERA ERAGILETARAKO 

HERIOTZA-SOROSPENAREN ONURADUNEN HURRENKERA 
AUKERATZEA 

 
MUTUALISTAREN DATUAK 

Afiliazio-zenbakia Lehen deitura Bigarren deitura Izena 

Helbidea: kalea, plaza edo zenbakia Posta-kodea Herria 

1 

Probintzia Estatua Telefonoa Jaiotze data 
 

_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

IFZ / Pasaportea / N. Agiria (E.B.) 

 
LEHENTASUN-HURRENKERA 

Heriotza-sorospenaren onuradunei buruzko lehentasun-arauak ezagutzen ditudala AITORTZEN DUT. Arau 
hauek, Administrazio-Mutualismoari buruzko Erregelamendu Orokorraren 133. artikuluan (15. artikuluaren 1. 
eta 2.a) atalekin zerikusirik duena) ezarritakoa aplikatzeagatik ondorioztatzen dira. Hau guztia, martxoaren 
28ko 375/2003 Errege Dekretuak onartu zuen (apirilaren 11ko EAO). Era berean, ezagutzen ditut ere izaera 
irmoa eskuratzeko ezarritako betebeharrak, aipatutako arauetatik sortutakoak eta inprimaki honen atzealdean 
adierazitakoak. 

Hori guztien arabera, Sorospen honen onuradun izan daitezkeen pertsonak izendatzeko lehentasun-
hurrenkera desberdina AUKERATZEN DUT, adierazpen generikoa eginez edo izen-deiturak adieraziz. Hauen 
ezean edo sorospenaren onuradun izateko betebeharrak betetzen ez badituzte, inprimaki honen atzealdean 
dagoen hurrenkera orokorra indarrean egongo dela ulertuko da. 

ADIERAZPEN GENERIKOA EDO SENIDEEN EDO ANTZEKOEN IZEN-DEITURAK 
 
 

LEHENTASUN-
HURRENKERA 

Lehen deitura Bigarren deitura Izena 

(Izen-deiturak aukeratzekotan) 
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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. Informazio gehiago: 
http://www.muface.es/protecciondedatos  Mutualitateko Datuak Babesteko 
Ordezcaria :DPDMuface@muface.es 

Urriaren 1eko 39/2015, Herri Administrazioen Administrazio-Prozedura
Erkidearen Legearen 28.2 artikuluan xedatukoari jarraiki, MUFACEri
baimena ematen diot, bide elektronikoen bidez, identifikazioa eta
bizileku buruzko datuak lortzeko, Datuen Bitartekotza-Plataforma erabiliz.
Nik edozein momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri 
momentutan nire baimena baliogabetu dezaket MUFACEri bidalitako
bidalitako idazki baten bidez. 
TOKIA, DATA ETA MUTUALISTAREN IZENPEA, edo bereordezkariarena,
bereordezkariarena, behar bezala egiaztatua (5. artikulua AAPP-etakoPAC-eko
39/2015 Lege). 

 

MUFACE muface




  
HERIOTZA-SOROSPENA 

LEHENTASUN-HURRENKERA OROKORRA 
 

a.1) Ezkontidea  (dibortzioa, legezko banantzea edo baliogabetasunaren aitorpena dagoenean izan ezik). 
  
a.2) Ezkontidearen pareko pertsona. 
 
b.1) Eragilearen seme-alabak. 

 
b.2) Ezkontidearen seme-alabak (dibortzioa, legezko banantzea edo baliogabetasunaren aitorpena dagoenean izan ezik) 

 
b.3) Ezkontidearen parekoaren seme-alabak. 
 
b.4) Hildako mutualistak hartutakoak, aurreadopzio gisa nahiz behin betikoz. 
  
b.5) Bestelako eragilearen ondorengoak. 

 
b.6) Eragilearen neba-arrebak. 

 
c.1) Eragilearen aita edota ama. 
 
c.2) Eragilearen aitona-amonak. 

 
d) Aurreko ataletan aipatu ez diren beste edozein senide edo horren parekoa, edota Administrazio-Mutualismoari 

buruzko Erregelamendu Orokorraren 15.1.d) artikuluan eskatutako baldintzak betetzen dituztenak (martxoaren 28ko 
375/2003 E.D., apirilaren 11ko EAO). 

 

 

ONURADUNAK ZEHAZTEKO PROZEDURA 

1.- Onuradun izateko lehentasun-hurrenkera desberdina aukeratu ez badu mutualistak, lehentasun-hurrenkera orokorra 
jarraituko da. 

2.- Lehentasun-hurrenkera aplikagarriaren arabera, lehen tokian dagoen pertsonak betebeharrak betetzen dituen ala ez 
egiaztatuko da. 

3.- Betebehar horiek dira: eragilearekin bizitzea eta bere kontura. 

4.- Lehentasun-hurrenkera aplikagarrian lehen tokian dagoen pertsonari dagokio sorospena, beti ere betebeharrak   
betetzen baditu. 

5.- Lehentasun-hurrenkeran eskubide berbera duten pertsona batzuk baleude eta aipatutako betebeharrak beteko 
balituzte, haien guztien artean banatuko da sorospena. 
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Agiri honen izaera eta onuradun izan daitekeen pertsonen aldeko ondorio ekonomikoak kontuan izanik, mutualistaren 
ordezkaria dela adierazten duen pertsonak argi eta garbi egiaztatu beharko du baldintza hori. Horretarako, ordezkatutako 
pertsonaren borondatea frogatzen duen agiria edo behar adinako legezko ahalmena duela egiaztatzen duen agiria erantsi 
beharko du. 
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