Langabeziagatiko babesa

Langabeziagatiko sorospena
Eskaera bideratzeko epea eta beharrezkoak diren agiriak
HAMABOST EGUN BALIODUN izango dituzu eskatzeko, enplegua uztera behartzen zaituzten egunean kontatzen hasita edo
dagozkizun eta oraindik gozatzeke dituzun opor-egunak bukatzen diren egunean, edota lan-eskatzaile gisa egindako hilabeteko
izen-ematea iraungitzen denean edo ordaindutakoaren araberako prestazioa bukatu eta hilabete bat igarotzen denean, hots,
jaso den prestazioa amaitu den datan (prestazioa kobratu den azken aldia baino lehen izango da beti). Dokumentazio hau
aurkeztu beharko duzu:

identifikatzeko (ez duzu kopiarik zertan aurkeztu behar)
Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
Espainianbizi diren atzerritarrak:
Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen
ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko nortasun agiri (edo pasaporte)
zenbakia.
Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) eta
pasaportea.

eskaera izapidetzeko (ez duzu kopiarik aurkeztu behar)

•

TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.

Horrez gain,
ordaindutakoaren araberako prestazioa bat agortzeagatik

• Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira, legeztatuta eta itzulita.
• Harreran hartutako seme-alabak izanez gero, ebazpen judiziala edo administratiboa, harreraren ondorioetarako datarekin.

•

26 urtetik gorako seme-alaba desgaituak badira, IMSERSOk edo dagokion Autonomia Erkidegoko organoak igorritako desgaitasun-mailaren
ziurtagiria; edota GSINren, Ogasun Ministerioaren zein Defentsa Ministerioaren ebazpena, pentsiodun izaera onartzen duena ezintasun
iraunkorragatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, edo erretiro izaera, zerbitzugintzarako behin-betiko ezintasunagatik edo
ezereztasunagatik.
Sententzia edota hitzarmen arau-emailea, banantze edo dibortzioaren kasuan.

55 urtetik gorakoentzat

• Familia-liburua edo dokumentu baliokidea atzerritarrak badira, legeztatuta eta itzulita.
• Sententzia edota hitzarmen arau-emailea, banantze edo dibortzioaren kasuan.
lana galtzeagatik

• Aurretik aipatutako guztiak, kasuan-kasuan.
• Enpresa-ziurtagiria, enpresak estatuko enplegu zerbitzu publikoari bidali ez badio.
baliaezintasuna berrikusteagatik

• Hobekuntzagatiko berrikuspen espedientearen ebazpenaren fotokopia.
lan egiteko emigratu eta gero itzuli direnentzako

• Gobernuko Ordezkaritzek edo Ordezkariordetzek egindako ziurtagiria; bertan, itzultzeko data eta atzerriko herrialdean lan egin den denbora
islatu beharko da.

espetxetik ateratakoentzat

• Espetxeko zuzendaritzaren ziurtagiria, espetxeratze-data eta kaleratze-data eta horren arrazoia adieraziz.

www.sepe.es
Zuretzat lan egiten dugu

Kontuan hartzen diren errentak
Eskaera egin aurreko hilean, zuk eta zurekin bizi diren edo ekonomikoki zure ardurapean dauden familia-unitateko kideek
jasotako errenta guztiak jakinarazi beharko dituzu, ezkontzaren ondasun-eraentza eta haren jatorria edo izaera edozein direlarik
ere. Izatezko bikotekidearekin bizi bada eta 26 urtetik beherako edo desgaitasunak dituzten seme-alabak badituzte (bienak
direnak), edota biek abegian hartutako eta beren bizikidetzako unitatean sartzen diren adingabeak, familia-erantzukizunak
daudela egiaztatzeko, izatezko bikotekidearen errentak ere izango dira kontuan. 52/55 urtetik gorakoentzako sorospena
mantentzeko, urtero aurkeztu beharko duzu errenten aitorpena. Errentatzat hartuko dira:

LANA/PENTSIOAK
• Besteren konturako lanaren, beken edo antzeko diru-laguntzen bidez jasotako errentak.
• Kontratuaren iraizpenaren ondorioz jasotako kalte-ordainaren zenbatekoa, baldin eta legezko kalte-ordaina baino gehiagokoa bada.
• Edozein motako pentsio edo prestazioen bitartez eskuratutako diru-sartze gordinak; ez dira hemen sartzen ardurapeko seme-alaba bakoitzeko
Gizarte Segurantzak

ematen duen prestazioa eta
aurretiaz kobratutako zenbatekoa.

3

urtetik beherako seme-alabak dituen emakume langileak dagokion kenkari fiskalagatik

KAPITAL HIGIGARRIA ETA HIGIEZINA
• Banku-kontu eta finantza-inbertsioen etekin gordinak.
• Errentatutako ondasun higiezinen etekin gordinak, errentatu ez diren eta ohiko etxebizitzatik kanpoko ondasun higiezinen errenten egozpenak.
LANBIDE-/NEKAZARI-JARDUERAK
• Nork bere kontura egindako lan desberdinen etekin garbia (diru-sartzeei gastuak kenduta).
• Nekazal jarduerei emandako diru-laguntzen zenbateko garbia.
BESTELAKO ERRENTAK
• Ondare higigarri eta higiezinak saltzean lortutako gainbalioak edo ondare irabaziak, ohiko etxebizitzarena izan ezik.
• Loterian edo antzekoetan lortutako sariak.
• Ondareak, inbertsio-funtsek edo erretiro-planek izango duten ustezko etekina, horien balioei egungo diruari legez dagokion interes-tasa
aplikatuz.

Iraupena eta zenbatekoa

SOROSPEN MOTA

BABESAREN IRAUPENA

ZENBATEKOA

Ordaindutakoaren araberako prestazioa bukatzea
Familia-erantzukizunekin
• 45urtetik beherakoak 4 / 6 edo hilabete gehiagoko diru-laguntza agortu
du.
• 45 urtetik gorakoak 4 / 6 edo hilabete gehiagoko diru-laguntza agortu du

18/24 hilabete
24/30 hilabete

Familia-erantzukizunik gabe
• 45urtetik gorakoa

6 hilabete

Itzulitako emigratzaileak
Espetxetik ateratakoak

18 hilabete

Langileak baliaezintasun-txostena berrikusi ondoren
3, 4 edo 5 hilabete senitartekoen erantzukizunekin koti

3, 4 edo 5 hilabete

Eragin Anitzeko Errenten
Adierazle Publikoaren
(IPREM) %80a. Sorospenaren
jatorria lanaldi partzialeko
enplegua galdu izana
bada, azken kontratuan lan
egindako orduen araberako
zenbatekoa jasoko da.

6 hilabete kotizatu izana
Familia-erantzukizunik gabe
Familia-erantzukizunekin

6 hilabete
21 hilabete

55 urtetik gorakoak

Langileak erretiratzeko gaitasuna ematen
dion lehen adina duen arte.

Aldizkako langile finkoen kolektiboarentzako

Eskaeraren aurreko urtean kotizatutako
hilabete kopuruaren baliokidea.

Bi eratara aurkez dezakezu eskaera: https://sede.sepe.gob.es orriaren bidez, edo prestazio-bulegoan (SEPEren egoitza elektronikoan hitzordua eskatuta).

Informazio gehiago lor dezakezu www.sepe.es web orrialdean, eta herritarren arretarako telefonoetan

