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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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DBE ETA EPO 
ESKAERA / BERRAZTERTZEA



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
 - Eskaera honen I.eranskinean jasotzen den informazioa, datuak babestekoari buruzkoa dena, irakurri dut. 

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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