
DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTARAKO ETA ETXEBIZITZARAKO 
PRESTAZIO OSAGARRIRAKO ESKAERA

 (Eskaera hau eskatzen den dokumentazioarekin batera aurkeztu behar da) 

Hau eskatzen du:
  Berriz onartzea
  Berritzea

Prestazioa:
   Diru-sarrerak bermatzeko errenta (DBE)
   Etxebizitzarako prestazio osagarria (EPO)
   Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria (DBE + EPO)

ESKATZAILEAREN DATUAK
Lehen abizena Bigarren abizena Izena NAN – AIZ – PASAPORTEA

Jaioteguna Nazionalitatea Sexua Egoera zibila

Urtea Hilabetea Eguna Jaioterria
   Gizonezkoa     Emakumezkoa    

Helbidea: Uneko bizitokia den kalea edo plaza Zk. Bis Blokea Eskailera Solairua Eskua

Posta-kodea Herria Lurralde historikoa (probintzia) Telefonoa

Helbide elektronikoa                                                                                Ibilgailua/k       Bai           Ez             matrikula/k

Régimen de uso del domicilio:

Alokairuko etxebizitza  Azpierrentamendua  Hainbat maizter    Ostatutza / apopilotza          Gela-alokairua    

Etxebizitza propioa Harrera-zentroa  Premia larriko harrera    Beste hainbat (idatzi):

Zer hizkuntzatan komunikatu nahi duzu? (Zenbait kasutan komunikazioa elebiduna —gaztelania/euskara— da berez)

Euskaraz                                        Gaztelaniaz    

BIZIKIDETZA UNITATEKO BESTE KIDE BATZUK
(Hartarako gelaxketan sartzen ez badira, horri bat erantsi pertsona horien datuak bilduta)

Ordena-
zk.

Izen-abizenak
NAN - AIZ– 
Pasaportea

Jaioteguna Sexua
Egoera zibila

(*)
Minusbaliotasun-

maila
Eskatzailearekiko 

harremana

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



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)

Ordena-
zk.

Izen-abizenak
NAN - AIZ - 
Pasaportea

Jaioteguna Sexua Egoera zibila
Eskatzailearekiko 

harremana

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. HAU 3.a BADA, 
ESKABIDEA EZ DA IZAPIDETUKO.

Inprimaki honetan eta aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak egiaztatzeko eginbide hau egin da.
Diru-sarrerak bermatzeari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren 30. artikuluko 3. zenbakian aurreikusitakoaren arabera, 10 eguneko epea duzu 
eskatu zaizun dokumentazioa aurkezteko; bestela, eskaeran atzera egin duzula ulertuko da.

DATU EKONOMIKOAK
Nire erantzukizunpean, hau adierazten dut:

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

 �Hori egiaztatzen duen dokumentazioa dut eta eskaera honi atxiki diot.
 �Prestazio hori onartuta dudan bitartean eskakizun hori betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut.

Adierazpen hauek eskatzaileari eta haren bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagozkie. 

Etxebizitzarako prestazio osagarria eskatuz gero:
Era berean, aditzera ematen dut bizikidetza-unitatea osatzen duten kideek EZ dutela hirugarren mailara arteko odolkidetasunezko edo kidetasunezko 
ahaidetasunik errentatzailearekin. EZ naizela babes ofizialeko (BOE) etxebizitza batean bizi, ez alokairuan, ez jabetzan. EZ dudala etxebizitzarik, ez jabetzan, ez 
gozamenean. Adierazpen hauek eskatzaileari eta haren bizikidetza-unitateko gainerako kideei dagozkiela.

GIZARTERATZE AKTIBOKO HITZARMENEKO AURREAKORDIOA
Egindako eskaeraren osagarri, eskatzaileak honako hau adierazten du (markatu dagokiona):

  JAKINAREN GAINEAN NAGO, DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA EMATEKO, EZINBESTEKO BALDINTZA DELA TITULARRAREKIN —EDO 
HAREKIN BIZIKIDETZA-UNITATEKO BESTE KIDE BATZUEKIN— GIZARTERATZE AKTIBOKO HITZARMEN BAT EZARTZEA. 

 Bizikidetza-unitateko kideok LANBIDEN ENPLEGU ESKATZAILE GISA INSKRIBATUTA egoteko konpromisoa hartzen dugu.  

 Jakinaren gainean nago aurreranzkoan gerta litekeen aldaketa oro JAKINARAZTEKO BETEBEHARRA dudala.

 ADITZERA EMATEN DUT eskaera honetan eman ditudan datuak egiazkoak direla.

Eskaera aurkeztu den eguna, eskatzailearen sinadura eta unitatearen zigilua

20   (e)ko  aren a.

 
            Sin.: 

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 baliaezintasuneko pentsioen onuradunez soilik 
osatutako bizikidetza-unitateak ez daude behartuta gizarteratze aktiboko hitzarmenik sinatzera, ezta Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotera ere. 
 
DATUAK BABESTEA.- Eskaera honek datu pertsonalak biltzen ditu, eta datu horiek Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren DBE/EPO PRESTAZIOAK izeneko fitxategiaren zati dira. Horren helburua diru-sarrerak 
bermatzeko errentako prestazioa eta/edo etxebizitzarako prestazio osagarria kudeatzea eta kontrolatzea da. Eskatu diren datuetatik, nahitaezko gisa markatutako guztiak beharrezkoak dira, eta datu horiek 
emateari uko egiteak zerbitzua ezin ematea ekarriko du. Bildutako datuen artean, hala badagokio, osasunari buruzko datuak bilduko dira, hala nola minusbaliotasunaren egoera, maila eta mota. 
Halaber, datuak beste administrazio publiko batzuei laga ahal izango zaizkie, betiere abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 21. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Legean ezarritako datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, deuseztatzeko eta datuen kontra egiteko eskubideak LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzura idazki bat helaraziz balia daitezke. Hartarako helbidea: José Atxotegi kalea, 1. 01009 Gasteiz.
Halaber, dokumentu hau sinatuz, honako hau bermatzen duzu: erakundearen titulartasuneko fitxategietan bildutako datuei dagokienez dokumentuan bildutako datu pertsonalen titularrei DBLOaren 5. artikuluan 
ezarritakoaren edukiaren berri eman zaie eta erakundeak titular horien esanbidezko baimena du datu horiek dokumentu honen xederako tratatzeko.  


