BORRAR DATOS

Sarrerako zigilua:

Prestazio-eskaera langile autonomoen jarduerauzteagatik
1. ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
LEHENENGO ABIZENA

BIGARRENGO ABIZENA

JAIOTZE DATA
Eguna

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIO-ZENBAKIA

NORTASUN AGIRI MOTA

Hilabetea

HELBIDEA:

IZENA

Urtea

NAN

NORTASUN AGIRIAREN ZENBAKIA

ATZERRITAR TXARTELA

PASAPORTEA

KALE MOTA KALEAREN IZENA

UDALERRIA

ZENBAKIA

PROBINTZIA

TEL.FINKOAREN ZKIA.

BLOKEA

EZKILARA

SOLAIRUA

ATEA

POSTA KODEA

TEL.MUGIKORRAREN ZKIA.(SMS) HELBIDE ELEKTRONIKOA

2. LANGILE AUTONOMO MOTA ETA EGOERA (markatu ”X” batekin dagokion aukera)
2.1 LANGILE AUTONOMO MOTA

Langile autonomoa
Elkarlaneko kooperatibako bazkide langilea
Administratzaile edo kontseilaria

Menpekotasun ekonomikoa duen langile autonomoa (TRADE)
Sozietate bateko bazkidea
Bere jarduera profesionala aldi berean burutzen duen langile autonomoa

2.2 ESKATZAILEAREN EGOERA

Besteen kontura diharduen langilea
Bere kontura diharduen langilea
Ontzidiaren geldiaraztearen laguntza-prestazioen jasotzailea
Gizarte Segurantzaren pentsioen jasotzailea
- Zehaztu
Bestelako prestazioen jasotzailea
- Zehaztu

3. JARDUERAREN DATUAK
SOZIETATEAREN IZENA
HELBIDEA:

ESTABLEZIMENDUAREN IZENA (dagokionean)

KALE MOTA KALEAREN IZENA

UDALERRIA

3.1 DENBORA

IFK
ZENBAKIA

PROBINTZIA

HASIERA DATA:

BESTEEN KONTURA DIHARDUTEN LANGILEEN KOPURUA

TEL.FINKOAREN ZKIA.

Eguna

Hilabetea

Urtea

BLOKEA

EZKILARA

SOLAIRUA

ATEA

POSTA KODEA

TEL.MUGIKORRAREN ZKIA.(SMS) HELBIDE ELEKTRONIKOA

AMAIERA DATA:

Eguna

Hilabetea

Urtea

4. JARDUERA-UZTEAREN PRESTAZIOAREN DATUAK
4.1 JARDUERA-UZTEAREN DATA:

Eguna

Hilabetea

Urtea

4.2 JARDUERA-UZTEARENTZAT ARGUDIATUTAKO ARRAZOIA (32/2010 legearen 5. artikulua) (markatu ”X” batekin dagokion aukera)
Arrazoi ekonomiko eta tekniko eta ekoizpen eta antolakuntza arrazoien pilaketa (5.1a artikuluaren arabera)

Ezinbesteko kasua (5.1.b artikuluaren arabera)

Uztea:

Lizentzia administratiboaren galera (5.1.c artikuluaren arabera)

Genero-indarkeria (5.1.d artikuluaren arabera)

BEHIN-BEHINEKOA
BEHIN-BETIKOA

Dibortzio edo senar-emazte banatzea (5.1.e artikuluaren arabera)
4.3 MENPEKOTASUN EKONOMIKOA DUTEN LANGILE AUTONOMOEK ARGUDIATUTAKO BESTELAKO ARRAZOI EKONOMIKOAK 4.2 PUNTUAREKIN BATERA ETA 32/2010 LEGEAREN 5.2 ARTIKULUAREN ARABERA (markatu ”X” batekin dagokion aukera)
Kontratuaren iraupenaren amaiera, obra edo zerbitzua
Kontratuzko harremanaren etetea bezeroaren aldetik bidezko arrazoiarekin
Bezeroaren heriotza, ezintasuna edo erretiroa

Bezeroaren kontratuaren ez-betetze larria
Kontratuzko harremanaren etetea bezeroaren aldetik bidezko arrazoirik gabe

4.4 ELKARLANEKO KOOPERATIBAKO BAZKIDE LANGILEEK ARGUDIATUTAKO ARRAZOIAK (32/2010 legearen seigarren xedapen gehigarria) (markatu ”X” batekin dagokion aukera)
Kooperatibatik kanporatze bidegabea
Arrazoi ekonomiko eta teknikoak eta ekoizpen, antolakuntza edo ezinbesteko arrazoiak
Erlazio sozietarioaren epearen amaiera
4.5 BESTELAKO ARRAZOIAK

Genero-indarkeria, langile bazkideetan
Kooperatibaren lizentzia administratiboaren galera
Lan-prestazioaren uztea proba-epean zehar

5. BANKU-HELBIDERATZEAREN DATUAK ETA DATU FISKALAK
5.1 BANKU-HELBIDERATZEA (interesatuak kontu korrontearen titularra izan beharko du)
Entitatea

Bulegoa

K.D.

5.2 PFEZ ZERGAREN BORONDATEZKO ATXIKIPENAREN TASA
(ez da legeak ezartzen duen gutxienekoa baina txikiagoa den ehuneko bat onartuko)

Kontu korrontearen Zkia.
%

-(e)ko tasa

Eskaera hau jarduera-uztearen motaren arabera eta legeak ezartzen duen epean aurkeztutako dagokion beharrezko dokumentazioarekin osatzen da.
Nire erantzukizunpean aitortzen dut honako eskaeran idatzi ditudan datuak benetakoak direla eta era berean adierazten dut jakinean nagoela adierazitako datuetan aldaketarik gertatzen
bada Asepeyo, lan istripuetako mutuari jakinarazi beharko diodala.
Inprimaki honen sinaduraren bidez nire langile autonomoen jarduera-uztearen prestazio-eskaera abiaraztea eskatzen dut.

(e)n, 20

(e)ko

k

Datu pertsonalen babesari buruzko Lege Organikoarekin bat etorriz, Asepeyo, 151 zenbakidun Gizarte Segurantzako lan istripuetako eta lanbide gaixotasunetako mutuak jakinarazten dizu zure datu pertsonalak fitxategi batetara gehituko direla
eta fitxategi honen helburua zure jarduera-uztearen prestazio ekonomikoaren eskaeraren kudeaketa administratiboa izango dela. Emandako datuak espresuki baimendutako hirugarrenei bakarrik jakinaraziko zaizkie lehen adierazitako helburua
betetzeko, ekar lan egiteko edo legeak baimentzen dituen kasuetan. Zure eskubideak asepeyo@asepeyo.es helbidearen bidez, gure erabiltzailearen arreta-zerbitzuarekin harremanetan jarriz (902 151 002) edo Asepeyo, c/ Vía Augusta nº 36,
08006 - Bartzelona helbidera posta bidaliz eta/edo gure laguntza-zentroetara pertsonalki azalduz erabil ditzakezu..
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Eskatzailearen sinadura

Betetzeko jarraibideak
Prestazio-eskaera langile autonomoen jarduera-uzteagatik

1. ESKATZAILEAREN DATU PERTSONALAK
Idatzi identifikazio pertsonalaren eta egoitza iraunkorraren datuak.
2. LANGILE AUTONOMOAREN MOTA ETA EGOERA
Idatzi gune honetan,
2.1. atala Langile autonomo mota. Markatu X batekin dagokion langile autonomo mota
2.2. atala Eskatzailearen egoera. Markatu X batekin dagokion egoera.
3. JARDUERAREN DATUAK
Idatzi burutzen duzun jardueraren identifikazio-datuak.
3.1. atala Denbora. Idatzi jardueraren denbora, idatzi dagokion jardueraren hasiera eguna, hilabetea, urtea eta amaieraren eguna, hilabetea
eta urtea.
4. JARDUERA-UZTEAREN PRESTAZIOAREN DATUAK
Idatzi prestazioa eskatzeko zure datuak.
4.1. atala Jarduera-uztearen data. Idatzi prestazio-eskubidea eskatzen duzun jardueraren jarduera-uztearen hasiera-dataren eguna, hilabetea
eta urtea
4.2. atala Jarduera-uztearen argudiatutako arrazoia. Markatu X batekin eskatutako prestazioaren jarduera-uztearen arrazoia. Jarduera uztearen arrazoia genero-indarkeria edo ezinbesteko kasua bada, markatu X batekin jarduera-uztearen iraupenaren izaera: behin betikoa
edo aldi baterakoa.
Menpekotasun ekonomikoa duten langile autonomoentzako gehigarria
4.3. atala Bestelako arrazoiak. 4.2. atalean aipatutako arrazoiei kalterik egin gabe, X batekin markatu beharko duzu jarduera-uztearen prestazioa eskatzeko argudiatutako arrazoia.
Elkarlaneko kooperatibako bazkide langileentzat bakarrik
4.4. atala Argudiatutako arrazoiak. X batekin markatu beharko duzu jarduera-uztearen prestazioa eskatzeko argudiatutako arrazoia, Abuztuak
5eko 32/2010 legearen 5. artikuluan ezartzen denaren arabera.
Bestelako arrazoiak zehaztu behar badituzu
4.5. atala Bestelako arrazoiak. Adierazi aurreko puntuetan azaltzen ez den jarduera-uztearen arrazoia.
5. BANKU-HELBIDERATZEAREN DATUAK ETA DATU FISKALAK.
Idatzi banku-helbideratzearen datuak eta datu fiskalak.
5.1. atala Banku-helbideratzea. Idatzi kontu korrontearen datuak, prestazioa onartzen denean prestazioaren ordainketa jasotzeko. Idatzi
arreta handiz kontu korrontearen laukietan, ordainketak egiterakoan arazorik egon ez dadin.
5.2. atala PFEZ zergaren borondatezko atxikipen tasa. Adierazi dagokion prestazioaren hileroko ordainketan aplikatzea nahi duzun atxikipen-tipoa, honek ezingo duelarik legeak ezartzen duen minimoa baino txikiagoa izan.
DATA ETA SINADURA
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Idatzi dokumentuaren oinaldean aurkeztearen eguna, hilabetea eta urtea, langile autonomo interesatuaren sinadura originalarekin.

