Certificat empresarial de cotització

Sr/Sra.

amb DNI-NIE-TIE

que exerceix a l’empresa el càrrec de

CERTIFICA, que són certes les dades relatives a la empresa, així com les personals, professionals i de cotització, que tot seguit es detallen:

1. Dades de l’empresa
Nom o raó social

Codi de compte de cotització

Domicili (carrer o plaça)
CP

Número

Localitat

Província

Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 151

2. Dades de la treballadora
Primer cognom

Bloc

Escala

Pis

Porta

Bloc

Escala

Pis

Porta

Telèfon

Segon cognom

Nom

DNI - NIE - TIE
Domicili habitual: (carrer o plaça)
CP

Número

Localitat

Província

Professió

Nacionalitat

Grup de cotització

Data de suspensió del contracte de treball

3. Dades de cotització del mes anterior a la suspensió del contracte
a. Bases de cotització del mes anterior, amb exclusió dels conceptes de l’apartat b)
Any

Mes

Base de contingències comunes

b. Bases de cotització per hores extraordinàries i altres (*)
Any

Mes

Base de contingències comunes

Nombre de dies

Base de contingències professionals

Nombre de dies

Nombre de dies

Base de contingències professionals

Nombre de dies

En cas de contracte a temps parcial: s’han de certificar les bases de cotització dels tres mesos immediatament anteriors a la data de la suspensió del contracte de treball.
Any

Mes

Nre. dies
cotitzats

Base de cotització de
contingències comunes

Base de cotització de
contingències professionals

Règim especial agrari per compte aliè

Treballadora

Estava en vigor el contracte
el dia de la baixa?

Sí

Nre. jornades reals mes anterior a la baixa
Salari real de la treballadora

TOTALS
,

de / d’

(signatura i segell de l’empresa)

(*)

Fixa

Eventual
No

€/dia
de 20

S’han de certificar les bases de cotització, per hores extres i
altres remuneracions que no hagin estat objecte de prorrateig
en las bases mensuals de cotització, dels dotze mesos anteriors a la suspensió del contracte.

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades en un fitxer degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades el responsable de les quals és Asepeyo, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social
núm. 151, amb CIF G-08215824. La seva finalitat és la gestió de les funcions que li són pròpies com a entitat col·laboradora de la Seguretat Social, en concret aquelles relacionades amb la prestació de risc durant l'embaràs o la
lactància natural. Les dades facilitades només podran ser comunicades a tercers expressament autoritzats, a qui col·laborin directament en el compliment de la finalitat abans esmentada o bé en els supòsits legalment previstos.
L'empresa signatària declara sota la seva responsabilitat, la veracitat i l’exactitud de les dades facilitades i haver informat degudament a la treballadora sobre la comunicació de dades a aquesta mútua.

