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Euskara

Zer hizkuntzatan komunikatu nahi duzu? (Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa)

Gaztelania

Prestazioa (Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa)

DBE

EPO

DBE eta EPO

Eskaera (Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa)

Eskaera berria

Berritzea

BERRAZTERTZEKO dokumentazioa ekartzea

BIZIKIDETZA UNITATEKO BESTE KIDE BATZUK
(Hutsuneetan sartzen ez badira, orri bat erantsi pertsona horien datuak bilduta)

Ordena
zk. Izen-abizenak NAN/AIZ

Pasaportea
Jaioteguna

de nacimiento Sexua Egoera 
zibila*

Desgai-
tasun 
maila

Eskatzailearekiko 
harremana

* Atzerrian bizi den ezkontidea edo izatezko bikotekidea agerrarazi behar da.

Eskaera hau eskatzen den dokumentazioarekin batera aurkeztu behar da

Lehenengo abizena Bigarren abizena Izena NAN - AIZ - Pasaportea

Jaioterria Nazionalitatea Egoera zibila 

ESKATZAILEAREN DATUAK

Posta elektronikoa Telefono finkoa Telefono mugikorra

Eskatzailearen beste datu batzuk

Helbidea: kalea/plaza zk. Bis Blokea Eskailera Solairua Eskua

Posta-kodea Udalerria Lurralde Historikoa (Probintzia) Katastroko erref. zk.

ETXEBIZITZA IDENTIFIKATZEA

Guztiontzako eremuak barne

Bizitokiaren erabilera-erregimena (Gurutze batez markatu dagokion laukitxoa)

Etxebizitza propioa Alokairuzko etxebizitza Azpierrentamendua Hainbat maizter

Ostatutza edo apopilotza Gelen alokairua Erabilera lagapena Bizitoki kolektiboa

Beste batzuk (zehaztu):

Sexua
Emakumezkoa Gizona
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Ordena
zk. Izen-abizenak NAN/AIZ

Pasaportea Jaioteguna Sexua Egoera zibila Eskatzailearekiko 
harremana

ETXE HORRETAN BIZI DIREN ETA ESKATU BEHARREKO LAGUNTZAREN XEDE DEN BIZIKIDETZA UNITATEKO KIDE EZ 
DIREN BESTE PERTSONA BATZUK
Etxebizitza berean bizi diren eta bizikidetza-unitateko kideak ez diren pertsonak; esate baterako, eskatzailea eta haren bikotekidea eta 
seme-alabak eskatu beharreko laguntzaren xede den bizikidetza-unitateko kideak ez diren beste familia edo pertsona batzuekin bizi dira.

Oharra: etxebizitza horretan Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta kobratzen duen norbait bizi bada, kontuan hartu behar da etxebizitza bakoitzeko 
diru-sarrerak bermatzeko 2 errenta baino ez direla onartzen. Eten badira ere.

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
DBEa eskatzen bada: Adierazpena eskatzaileari eta bere bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagokie. Hauxe adierazten dut nire erantzuki-
zunpean:

 - Diru-sarrerak Bermatzeari buruzko maiatzaren  25eko 147/2010 Dekretuak ezarritako  eskakizuna betetzen  dut —alegia, ez dut nahikoa 
baliabide— DBEko prestazioa onar diezadaten.

 - Legokidakeen eskubide edo prestazio ekonomiko oro balio izatea egin dut (pentsioa, langabezia-prestazioa, subsidioa, mantenu-pentsioa...)
 - Hori egiaztatzen duen dokumentazioa dut eta eskaera honi atxiki diot.
 - Prestazio hori onartuta dudan bitartean eskakizun hori betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut
 - Onartu egiten dut datu pertsonalak LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo-Euskal Enplegu Publikoaren titulartasuneko fitxategi batekoak 

izateko. Fitxategi horren izena da DSBE/EPO PRESTAZIOAK, eta bere helburua da diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta etxebizitzako 
prestazio osagarriaren bidezko zerbitzuak kudeatzea eta kontrolatzea. Nahitaezkoak diren datu guztiak bete behar dira, eta hala egin ezean 
ezin izango da zerbitzua eman. Osasunari buruzko daturik izanez gero, horiek ere adierazi egingo dira (minusbaliotasunaren aitorpena, 
gradua eta mota). 
Nire datuak beste administrazio publikoei laga ahal izango zaizkie, Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organi-
koaren 21. artikuluaren aurreikusitako baldintzen arabera. Datuetara iristeko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eta datuen aurka egiteko 
eskubideak baliatzeko, idatzi bat bidali beharko zaio LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuari (helbidea: Jose Atxotegi 1, 01009, Vitoria-Gas-
teiz). Honako hau bermatzen duzu dokumentu hau sinatzean: dokumentuko datu pertsonalen titularrak baduela Datuak Babesteko Lege 
Organikoaren 5. artikuluaren edukiaren berri, eta berariazko baimena eman duela datuok –erakunde eskatzailearen titulartasuneko fitxategie-
tan jasotakoak– orain tratatu ahal izateko.

EPOa eskatzen bada
 - Era berean, aditzera ematen dut bizikidetza-unitatea osatzen duten kideek EZ dutela hirugarren mailara arteko odolkidetasunezko edo kide-

tasunezko ahaidetasunik errentatzailearekin. EZ naizela babes ofizialeko (BOE) etxebizitza batean bizi, ez alokairuan, ez jabetzan. EZ dudala 
etxebizitzarik, ez jabetzan, ez gozamenean. Adierazpena eskatzaileari eta bere bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagokie.

GIZARTERATZE AKTIBOKO HITZARMENEKO AURREAKORDIOA

Egindako eskaeraren osagarri, eskatzaileak honako hau adierazten du:

 - Jakinaren gainean nago, diru-sarrerak bermatzeko errenta emateko, ezinbesteko baldintza dela titularrarekin —edo harekin bizikidetza-unita-
teko beste kide batzuekin— gizarteratze aktiboko hitzarmen bat ezartzea.

 - Konpromisoa hartzen dut LANBIDEn enplegu-eskatzaile gisa inskribatzeko eta bertan etengabe inskribatuta egoteko.
 - Jakinaren gainean nago aurreranzkoan gerta litekeen aldaketa oro jakinarazteko betebeharra dudala.
 - Aitortzen dut eskabide honetan adierazitako datuak egiazkoak dira.
 - Adierazpen horiek eskatzaileari eta bere bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagokie.

Data eta Eskatzailearen sinadura.
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               an, 20         ko                 aren         (e)an

Abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 62. artikuluan aurreikusitakoari jarraiki, LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak ebazpena eman beharko du, gehienez ere 2 hilabeteko 
epean, eskaera aurkeztu den egunetik kontatzen hasita.  Epe hori igaro eta esanbidezko ebazpenik eman ez bada, prestazioa emandakotzat hartuko da. Epeak eten 
egingo dira prozedura eskatzaileari egotz dakizkiokeen arrazoiengatik geldiarazten denean.
Erretiro-pentsioen onuradunez edo erabateko ezintasun iraunkorreko pentsioen, baliaezintasun handiko pentsioen eta ordaindutakoaren araberakoak ez diren baliaezin-
tasuneko pentsioen onuradunez soilik osatutako bizikidetza-unitateak ez daude behartuta gizarteratze aktiboko hitzarmenik sinatzera, ezta Lanbiden enplegu-eskatzaile 
gisa inskribatuta egotera ere.
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