Erregistroa beste Erakunde jasotzaile batean

Atzerrira joatearen jakinarazpena
A) Aldizkako bidaia, gehienez 15 egun naturalekoa bizi dugun urtean
B) Urte natural batean 15 egun baino gehiagoz atzerrira joatea, gehienez 90 egun naturaletarako, ondoz ondoko egunetan zein ez
C) Jarraian zerrendatzen diren arrazoiren batengatik, gehienez 12 hilabeteko eperako atzerrira lekualdatzea:
Lana bilatzea edo lan egitea

Nazioarteko lankidetza

Lan-bizitzan hobetzea

Irteera/transferentzia data:

1. Datu pertsonalak
Onuradunaren izen-abizenak

NAN edo AIZ		

Jakinarazpena aurkezten duen pertsonaren datuak, onuraduna ez bada:
(onuradunaren baimena aurkeztu beharko du, eta bien NAN/AIZen kopia)

Izen-abizenak		NAN edo AIZ 		
Nire ardurapean honako hau ALDARRIKATZEN DUT:

¤¤ Atzerrian nagoen epean, ez dut utzi jarduera-konpromisoa betetzeko eratorritako eta aurretiaz programatutako bestelako jarduerarik egiteke.
¤¤ Arestian aipatutako bidaia edo lekualdaketa jakinarazpenaren ereduaren arabera:
A) E gungo urte naturalean ez dudala Espainiatik inora bidaiatu edo, hala egin badut, aurten atzerrira egindako bidaia guztien egunak
gehituta, hemen jakinarazitakoak barne, ez dudala hamabost egun naturaleko epea gainditzen.
B) L angabeziagatiko prestazioen onuraduna izanik, urte natural honetan ez dudala atzerrira bidaiatu aurretiaz SEPEri
baimena eskatu gabe, 15 egun natural baino gehiagorako, eta ez naizela 90 egun baino gehiago atzerrian egon, hemen eskatutakoak
barne, lana bilatzea, lan-bizitzan hobetzea edo nazioarteko lankidetzan aritzea ez den bestelako helburu batekin.
¤¤ Atzerrira bidaiatzeko eta itzultzean prestazioa jasotzen jarraitzeko bete beharreko baldintzen berri dut. Baldintzok jakinarazpen honen atzealdean
agertzen dira.

2. Oharrak

DATUEN BABESA.- Jakinarazpen honek izaera pertsonaleko datuak jasotzen ditu. Baimena ematen badiguzu, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak egindako
prozesamenduaren parte izango dira, apirilaren 27ko 2016/679 Arautegi Orokorraren, Datuen Babesarenaren (EB), arabera. Prozesamenduaren helburua eskaeraren
ondorioz agertutako funtzioak burutzea da eta, zure kasuan, Administrazio Publikoen organo eta erakundeei lagatzea, legez ezarritako baldintzak errespetatuz. Zure datuen
sarrerarako, zuzenketarako, aurkaritzarako edo ezabapenerako eskubidea daukazu.

Jakinarazpena aurkezteko data eta eskatzailearen sinadura

(e)(a)n, 20

(e)ko

aren

(e)(a)n

Sin.:

Atzerrira joateko baimena
Baimena:

Bai

Ez

(SEPE-k bete beharrekoa)

Baimenaren/Ukapenaren data:

Ukatzeko arrazoia:

(SEPE-k bete beharrekoa)

Jakinarazpena aurkezteko data eta jasotzailearen sinadura

(e)(a)n, 20
Unitatearen zigilua

Sin.:

18 (e)ko

aren

(e)(a)n

Langabeziagatiko prestazioa jasotzen ari zaren bitartean atzerrira joateak dituen ondorioak
Urte natural batean aldizka eta gehienez hamabost egunetarako atzerrira joateak, ondoz ondokoak zein ez, ez du esan
nahi langabeziagatiko prestazioa jasotzeari utziko zaionik.
Urte natural batean 15 eta 90 egun naturaletarako atzerrira joatean, ondoz ondokoak zein ez, prestazioa
etengo da, betiere aurretiaz Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari (SEPE) jakinarazi bazaio eta honek baimena
eman badu, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretu bidez onartu zen Gizarte Segurantzaren
Lege Orokorraren Testu Bateratuaren (TRLGSS) 271. artikuluak zehazten dituen baldintza guztiak betetzen
direlako.
Atzerrira lekualdatzen bazara, prestazioa etengo da behar den bezala egiaztatzen bada lana bilatzeko edo lan egiteko,
nazioarteko lankidetzan aritzeko edo lan-bizitzan hobetzeko egin dela, hamabi hilabete baino gutxiagorako izan dela,
eta SEPEri aurretik baimena eskatu zaiola. Bestela, prestazioa iraungiko da.
Prestazioa berriz abiaraziko da atzerrirako bidaia aurretiaz SEPEri jakinarazi bazaio eta honek baimendu badu. Hala
izan ezean, atzerrirako bidaiak prestazioaren bukaera ekarriko du.

BERRIZ HASTEKO BALDINTZAK
¤¤ Enplegu-eskatzaile moduan izena ematea eta berriz abiarazteko eskatzea, itzuli eta hurrengo 15 egun

balioduneko epean.

¤¤ Atzerrian egondako denbora urte naturalean 90 egun natural baino gutxiagokoa izan dela egiaztatzea, egunak

ondoz ondokoak izan zein ez, edo, egun kopuru hori baino gehiagokoa izanik, 12 hilabete baino gutxiagokoa
izan dela; azken kasu honetan, behar den bezala egiaztatzen bada atzerrira lekualdatu zarela lana bilatzeko
edo lan egiteko, nazioarteko lankidetzan aritzeko edo lan-bizitzan hobetzeko, honako dokumentu hauen bat
aurkeztuz:

Enplegua bilatzeagatik
Enplegua bilatzen ari zarela egiaztatzen duen edozein agiri, dagokion herrialdeko enplegu-zerbitzuetan izena
emanda egotearen ziurtagiria barne.

Atzerriko herrialde batean kokatuta egoteagatik
U1 inprimakia edo, hala badagokio, EB/EEE/Suitzako herrialdeko eskumeneko erakundeak betetako
E-301 inprimakia edo dagokion Gobernuko Ordezkaritzen edo Ordezkariordetzen probintziako
sailek egindako ziurtagiriak, EB/EEE/Suitzatik kanpoko herrialdeetan kokatu bazen.

Lanbidea hobetzeagatik edo nazioarteko lankidetzagatik
Prestakuntza-zentro ofizialaren ziurtagiria edo lanean ibili zaren nazioarteko lankidetza-erakundearen
ziurtagiria.

PRESTAZIOA ESPORTATZEKO BALDINTZAK
Prestazioak jasotzen badituzu, eta Espainian gutxienez lau astetan enplegu-eskatzaile moduan izena emanda
egon bazara, eta EB/EEEko herrialde batera edo Suitzara lana bilatzera joaten bazara, prestazio hori esporta
dezakezu, hiru hiletan. Halaber, beste hiru hilez luza daiteke, enplegua lortzeko aukerak daudela egiaztatzen bada.
Horretarako, prestazioa esportatzeko eskatu beharko duzu zure Prestazio Bulegoan. Bertan, U2 dokumentu bat
igorriko dute, zoazen herrialdeko Enplegu Zerbitzu Publikoan aurkez dezazun.

