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Dokumentu guztien jatorrizkoa aurkeztu behar duzu.
ESKATZAILEAREN DATUAK
Lehenengo abizena

Sexua

Bigarren abizena

Jaioteguna

Emakumezkoa

Gizona

Urtea

Hilabetea

Izena

Jaioterria

NAN - AIZ - Pasaportea

Nazionalitatea

Egoera zibila

Eguna

ESKABIDEAREKIN BATERA
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK
NAN* - AIZ - Pasaportea: *14 urtetik gorakoek nahitaez aurkeztu
behar dute NANa. (Pasaportea bada, haren fotokopia ere erantsi).

NORK AURKEZTU
Bizikidetza-unitateko
(BU) kide guztiek.

NON LORTU
Polizia-etxeetan eta kontsuletxeetan.

Prestazioaren titularraren erroldatze historikoaren txartela
(gaur egun emana), bizi izan den udalerri guztietako erroldako
alta- eta baja-datak jasotzen dituena.

Prestazioaren titularra

Udaletxeetan, salbu eta LANBIDE online bidez
sar badaiteke titularra eta bizikidetza-unitateko kideak erroldatuta dauden udalerriaren errolda-zerbitzuetan. (Ikus udalerrien zerrenda webgunean
–ikus 1. oharra– eta Intraneten). Lehenago zerrendan ez dauden udalerrietan bizi izan direnek
udalerri horietako errolda-agiria lortu beharko
dute, eta Lanbiden aurkeztu.

Bizikidetza-unitatea osatzen duten kide guztien familia-erroldaren agiria..

Bizikidetza-unitateko
(BU) kide guztiek.

Titularrek dauzkaten banku kontuen ziurtagiria, uneko saldoa
azalduta.

Bizikidetza-unitateko
(BU) kide guztiek.

ERE-DBE-003.
Bulegoetan eta webgunean (ikus 1. oharra).

Kontu guztien azken 6 hilabetetako banku mugimenduen laburpena.

Bizikidetza-unitateko
(BU) kide guztiek.

Bizikidetza-unitateko kideek libretak eta tituluak
dituzten ﬁnantza-erakundeetan.

Prestazioa zer kontu-zenbakitara ordainduko den adierazten
duenbankuko dokumentua. Dokumentu hori titularrak izenpetu
beharko du, eta hautatutako erakundeak zigilatu.

Prestazioaren titularra

ERE-DBE-030.
Bulegoetan eta webgunean (ikus 1. oharra).

Jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria. DBEren eskabidea izapidetzeko, nahikoa izango da hori eskatu dela egiaztatzea
edo ondasunik ez izatearen zinpeko aitorpena egitea; edonola
ere, jatorrizko ziurtagiria aurkeztu beharko da 6 hilabeteko epean.
Errefuxiatuek edo babestuek eta eskabidea izapidetzea onartu
zaienek ez dute ziurtagiri hori aurkeztu behar.

NANa ez daukaten
pertsonak edo badute
ere, hirugarren herrialde batean ondasunak
dituzten zantzurik
badago.

Ikus 2. oharra.

“Eskubideak baliatzeko betebeharra” agiria

Sinadura del Prestazioaren titularra

ERE-DBE-026. Bulegoetan eta webgunean (ikus
1. oharra).

E-21-11-048-DBE-ERE-EU

FAMILIA ARTEKO GAIAK: SENAR-EMAZTEAK, IZATEZKO BIKOTEAK, ARDURAPEKO ADINGABEAK ETA DESGAITUAK
Familia-liburua, ezkontza-agiria edo zinpeko adierazpena
Erregistratu gabeko bikoteen bizikidetzaren zinpeko adierazpena.

Bikotekidea eta/edo
seme-alabak dituzten
pertsona guztiek.

Familia-liburua eta ezkontza-ziurtagiria: Erregistro Zibila. Ikus 2. oharra.

Herrialdeak jaulkitako bizileku ziurtagiria, ezkontidea atzerrian
bizio bada.

Herrialdeak jaulkitako
bizileku ziurtagiria,
ezkontidea atzerrian
bizio bada.

Ikus 2. oharra.

Ikasketen matrikularen egiaztagiria eta bertaratze txostena,
BUn 23 urtetik beherakorik badago ikasten.

Ikasten ari diren 23tik
beherako kideek.

Ikasketak egiten ari diren ikastetxean.

Desgaitasun-ziurtagiria. Desgaitasuna duten titularrek edo beren kargura % 45eko edo gehiagoko desgaitasuna edo II. graduko
1. mailako edo gehiagoko mendekotasun-kaliﬁkazioa duten pertsona helduak dituzten titularrek:

≥% 45ko desgaitasuna
edo mendekotasun
aintzatetsia duten
Helduak dituzten BU
guztiek.

Foru aldundiak.
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DIBORTZIOAK, BANANTZEAK, MANTENU-PENTSIOA ERREKLAMATZEA
Banantze-demanda edo epai irmoa, dagoeneko halakorik badute. Halakorik ez badute, banantze-izapideak hasteko doako justizia eskatzeko agiria
aurkeztu beharko da gutxienez.

Haien bikotekidearengandik dibortziatzen edo banantzen diren
pertsona guztiek.

Epaitegietan. Ikus 2. oharra.

Seme-alabak badituzte elkarrekin: mantenu-pentsioa ezartzen duen hitzarmen arautzailea.
- Hitzarmenik ez badago, hasiera batean nahikoa izango da doako justizia
eskatzeko agiria. Lehenengo urtean zehar, prozesu judizialeko aurrerapausoak egiaztatzen joan behar da.
- Hitzarmen arautzaile bat badago baina epaileak berretsitako pentsioa
ordaindu gabe utzi bada: ez ordaintzeagatiko demanda.

Dibortzioetan eta banantzeetan
seme-alabak badaude kideen
kargura.
Judizialki berretsita egon behar
dute hitzarmen guztiek, adostasunekoak badira ere.

Dagokion epaitegian. Ikus 2.
oharra.

Pentsioa ordaindu izanaren egiaztagiria: Seme-alabei mantenu-pentsioa
ordaindu behar bada,

Mantenu-pentsioa
behartutakoek.

Banku-transferentziaren ziurtagiria edo jasotzen duenaren
hartu-agiria.

ordaintzera

GENERO-INDARKERIAREN ETA ETXEKO INDARKERIAREN BIKTIMAK
-

Kautela-neurriak ezartzen dituen auto judiziala.
Biktimatzat aitortzen duen epai judiziala, babes-aginduarekin edo gabe.
Babestutako biktimaren egiaztagutuna, zigor-arloko epaitegiek emana.
Izaera aitortzen dion Fiskaltzaren txostena.

Salaketa jarri duten biktimek.

Dagokion epaitegian.

DATU EKONOMIKOAK / ONDAREA ETA ETEKINAK
Beren konturako langileak (autonomoak):

Beren kontura lan egiten duten
pertsona guztiek.

Lanbide Euskal Enplegu
Zerbitzuak ogasunetako
datuak eskuratzen ditu.

Besteren konturako langileak:
Lan-kontratua eta azken 3 nominak.

Besteren kontura lan egiten duten pertsona guztiek.

Enplegatzaileak.

Titularraren jabetzako ibilgailuak:
Gida-baimena eta azterketaren txartela.

Ibilgailua duen BUko edozein
kidek.

Ibilgailuaren jabeak izan behar du.

Ezohiko diru-sarrerak (maileguak, jaraunspenak eta legatuak, kalte-ordainak, dohaintzak, konpentsazio- edo mantenu-pentsioengatiko atzerapenak, etab.).

Mota horietako ezohiko diru-sarrerak dituzten BUko kide guztiek.

Ezohiko
diru-sarreraren
egiaztagiri oﬁziala.
ERE-DBE-004 eredua bete
behar da (ikus 1. oharra).

Edozein modalitatetako alokatzetik eratorritako diru-sarrerak: Alokairu-kontratua eta kobratu izanaren ziurtagiria.

Edozein motatako alokairuengatik
dirua jasotzen duten pertsonek.

ERE-DBE-009 eredua bete
behar da (ikus 1. oharra).

Alokairu-etxebizitza batean bizi
diren pertsona guztiek.

Orientazio
ereduak
Lanbide-Euskal
Enplegu
Zerbitzuko bulegoetan eta
webgunean (ikus 1. oharra).

Fidantza gordailutzea: ordezkagiria.

Etxebizitza aldatzeagatiko azterketa, berritze eta berrikuspen
berrietan bakarrik.

Etxebizitzaren jabea (kopia
bat eman behar dio, nahitaez,
errentariari).
Zuzenean-en
eskatuko da kasu batzuetan.

Premia larriagatik harreran hartzea: Harreran hartzen duenaren zinpeko
aitorpena.

Premia larriagatik
pertsonak.

ERE-DBE-006: Bulegoetan eta
webgunean (ikus 1. oharra).

Erabiltzeko utzitako etxebizitzak: etxebizitza uzten duen pertsonaren edo
erakundearen zinpeko aitorpena.

Erabiltzeko utzitako etxebizitzetan alokairurik ordaindu gabe bizi
diren pertsonek.

Azken 3 hilabeteetan hilabete bakoitzean lortutako batez besteko
diru-sarrera garbien zinpeko aitorpena. Ez badago errenta-aitorpenik,
edo hori ez badator bat pertsonaren egungo egoerarekin jarduera jarraitua ez delako edo diru-sarrerak egonkorrak ez direlako, aurkeztuko da.

ETXEBIZITZA
Errentamendu-kontratua. 2015eko irailaren 26tik aurrera sinatutako errentamendu-kontratuak nahitaez inskribatu behar dira Hiri-ﬁnken Errentamendu-kontratuen Erregistroan. Koerrentamendu-kontratuak errentari bat baino gehiagoko errentamendu-kontratuak dira.
Honako hauek ez dira inskribatu behar: azpierrentamendu-kontratuak (jabearen
baimena), gela-errentamenduko kontratuak eta ostatu-kontratuak.

E-21-11-048-DBE-ERE-EU

Eskatzailearen etxebizitzaren kontratua, dena delakoa, aurkeztu behar da,
inskribatu beharra egon zein ez.

hartutako
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ETXEBIZITZAKO PRESTAZIO OSAGARRIA (EPO)
Ohiko etxebizitzaren edo bizilekuaren gastuak frogatzen dituzten
dokumentuak (kontratua, ordainagiriak edo ordainketaren frogagiria).
Etxebizitzako prestazio osagarria onartzen denean, sei hilean behin justiﬁkatu beharko da alokairua ordaintzen dela.

Alokairua ordaintzeko laguntza
eskatu eta etxebizitzarik jabetzan
ez duten pertsonek.

Errentatzaileak izenpetutako
ordainagiria.

EPO eskatzen duten eta NAN
edo AIZ duten pertsonek, lehen
aipatutako egoeretan izan ezik.
Atzerritarren
identiﬁkaziozenbakia EPO jaso ondoren
eskuratzen dutenek Etxebiden
izena eman beharko dute.

Etxebiden alta emanda dagoen ala ez Lanbideren bidez
egiaztatu daiteke, online.
Soilik zalantza dagoenean
eskatuko da Zuzenean-en
emandako ziurtagiria edo
txostena.

5.1.d) artikuluaren arabera etxebizitzaren edo bizitokiaren jabearekin edo
haren familia-unitateko beste edozein kiderekin familia-loturak ez daudela
biltzen duen zinpeko aitorpena.
Etxebide zerbitzuan Etxebizitza alokatzeko eskatzaile gisa erregistro
batean egotea edo egoteko eskatzea.

E-21-11-048-DBE-ERE-EU

* Jakinarazten dizugu Lanbidek zuzenean kontsultatuko dituela honakoei buruzko datuak: PFEZa, higiezinak, banku-kontuak, ondarea eta nominaordaintzaileak. Datu horiek EAEko foru-ogasunek eskainitako zerbitzu ekarreragingarrien bidez eskuratuko dira.
Lanbidek kontsulta hori egitearekin ados ez bazaude, zuzenean aurkeztu beharko duzu alderdi horiei buruzko dokumentazioa.

1. oharra: www.lanbide.euskadi.eus
2. oharra: DBEa eskatzeko, atzerriko herrialdeen agiriek honako hau jaso behar dute:
- Jatorrizko herrialdea Hagako 1961eko urriaren 5eko Hitzarmena sinatu zuten estatuetako bat bada: dokumentuek Hagako apostilla izan beharko dute (jatorrizko estatuaren erakunde eskudunak jarri beharko du apostilla), zinpeko itzulpen oﬁzialarekin batera.
- Jatorrizko herrialdeak EZ bazuen sinatu Hagako 1961eko urriaren 5eko Hitzarmena: Agiriak bide diplomatikoz legeztatu behar dira. Dokumentua egin zen herrialdeko kanpo-arazoetako ministerioan eta herrialde horretako Espainiako kontsuletxean (edo ordezkaritza diplomatikoan,
kontsuletxerik ez badago).

