2020ko ZALDUPE UDAL KIROLDEGIKO ABONAMENDUAK

HOBARIDUNEN ABONAMENDUAK: ALTA ESKAERA
Hona hemen nire bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen datuak:
AB. ZENB.

ABIZENAK

IZENA

JAIOTZE DATA

N.A

TELEFONOA

TITULARRA

E-MAILA

KONTU-ZENBAKIA

Nire bizikidetza unitateko kide guztien urteko diru sarrera gordinak:
Aurreko urtekoak

€

Egungo Ekitaldikoa

€

ESKATZEN DUDAN ABONAMENDUA
Abonamendu mota(X)
Abonamenduaren Iraupena

Banakako Abonamendua

Familiako Abonamendua

Hasera Data

Hobari kodea

Zenbatekoa

Bukaera Data

Ziurtatzen dut Egiazko datuak eman ditudala.

Eskatzailea: Izena:
Data:
Sinadura:

€

HOBARIAK
Banakako abonamendua
(Bizikidetza unitateko kidearen diru sarreren arabera).

Urteko diru sarrera gordina

BIZIKIDETZA UNITATEKO KIDE GUZTIEN DIRU SARRERAK KONTUAN
HARTUKO DIRA

<20.605,20€

Baldintzak:
• Bizikidetza-unitatea adindun kide bakarrak osatzea
• Diru sarrerak izatea
Agiriak:
• Adina egiaztatzen duen agiria (NAN, AIZ edo pasaportea).
• Azken urteko errenta aitorpena.
• Urteko diru sarrera gordinak egiaztatzen duen agiria: Errenten ziurtagiria
(Foru Aldundiak emandakoa).
• Langabea izatearren jasotzen diren laguntzen agiriak.
• Diru sarrerak bermatzeko errentaren agiria. (Renta de Garantias).
• Larrialdietarako gizarte laguntza.
• Pentsioaren agiria.

AURKEZTU BEHAR DIREN
DOKUMENTUAK
NAN, AIZ edo pasaportea

Polizia etxeetan eta enbajadetan.

Azken urteko Errenta Aitorpena

Foru Aldundiaren Ogasunaren Bulegoan
Bizkaia:946125500
Gipuzkoa:902100040
Laneko enpresan edo Aldundiaren Ogasun
bulegoan
Bizkaia: 946125500
Gipuzkoa: 902100040
Gizarte Segurantzan
946215720
946814958
SEPE.

Urteko diru sarrera gordinen agiria
(Errenten ziurtagiria)
(Certificado de rentas)
Pentsioaren agiria

Familiako abonamendua
(Bizikidetza-unitateko kideen diru sarrera gordinen arabera)
Familiakide kopurua
1
2
3
≥4
Urteko diru sarrera gordina <20.650,20€
<27.650,00€
<31.850,00€
<36.050,00€
Baldintzak:
• Familiatzat joko dira bikoteak nahiz guraso bakarrak, beti ere, gutxienez, bi pertsonaz
osatuta, baldin eta euren bizikidetza-unitatea kasu hauetakoren bat bada.Adingabeko
seme-alabak izatea.
• Tutoretzapeko adin txikikoak izatea.
• Urtean bertan, 25 urte azpiko adin nagusiko seme-alabak izatea, ikasle edo enplegu
eskatzaile egoeran.
• Diru sarrerak izatea.
Agiriak: Bizikidetza-unitateko kide guztienak
• Bizikidetza-agiria edo familia-liburua.
• Bizikidetza-unitateko kideen adina egiaztatzen duen agiria (NAN, AIZ edo pasaportea).
• Adin nagusiko seme-alabak:Indarrean dagoen ikasturtean (irakaskuntza arautuan)
matrikulatuta egotearen agiria edo dagokion Lurralde Emplegu Zerbitzuak emandako
inskripzio epeen agiria.
• Tutoretzapeko adin txikikoak: Gizarte zerbitzuen ziurtagiria.
• Azken urteko errenta aitorpenak.
• Urteko diru sarrera gordinak egiaztatzen duen agiria: Errenten ziurtagiria
(Foru Aldundiak emandakoa).
• Langabea izatearren jasotzen diren laguntzen agiriak.
• Diru sarrerak bermatzeko errentaren agiria.
• Larrialdietarako gizarte laguntza.
• Pentsioaren agiria.

NON LORTU

Langabea izatearren jasotzen diren
laguntzen agiriak.
Diru sarrerak bermatzeko errentaren agiria
edo eskaria (RGI).
Larrialdietarako gizarte laguntza.
Udaletxeko bizikidetza agiria
(Volante familiar)
Familia liburua
FAMILIA ABONAMENDUEN KASUAN:
Adin nagusiko seme-alabek: Ikasle agiria
edo inskripzio epeen agiria.
Tutoretzapeko adin txikikoak: Gizarte
zerbitzuen ziurtagiria.
DIRU SARRERARIK EZ DUTENEK
Diru laguntza eskaeren ezeztapenak:
• Langabeziako laguntzena
• Diru sarrerak bermatzeko
errentarena
• Larrialdietarako gizarte laguntzena

LANBIDEn.
Gizarte-ongizate zerbitzuan.
Udaletxean.
Epaitegian.

Ikastetxean eta LANBIDEn.
Gizarte Zerbitzuan.

SEPE, LANBIDE eta Gizarte-ongizate
zerbitzuan.

ZALDUPE UDAL KIROLDEGIA. Telf.:94 613 42 09 Zaldupe z/g – 48700 Ondarroa (Bizkaia) – kiroldegia@ondarroa.eus

