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BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA
(BILDU AGIRI GUZTIAK HITZORDU EGUNA BAINO 3 ASTE LEHENAGO)


NANaren edo pasaportearen edo AIZaren fotokopia, kide guztiena.



Familia-liburuaren fotokopia.



Banaketa kasuetan: Epaia, hitzarmen arautzailea, mantenu-pentsioa edo abokatuak egindako ziurtagiria, epaia ez
betetzeagatik auzibidera jotzeko erreklamazioa egin izana jasotzen duena, edo zinpeko aitorpena.



Jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurtagiria.



Bankuko agiria behar bezala beteta (Bankua edo Kutxa).



Bankuko kontuen bataz bestekoa adierazten duen agiria, gehi bankuko libreten fotokopiak azken sei hilabeteetan
familia-unitateko kide guztiek izan dituzten mugimenduak erakusteko, eta titularrak nortzuk diren adierazten duen
libretaren lehen orriaren fotokopia. (Bankua edo Kutxa).



Kontratuak eta bidezko diren ordainagiriak: errenta, azpierrenta, ostatua...



Hileroko ordainketa, etxebizitzaren amortizaziorako.
-



-

Mantentze-gastuak: ura, argia, eskailerako gastuak, gas naturalaren ordainagiriak, OHZ eta etxebizitzaasegurua.
Oinarrizko premietarako: dentista eta optika (bi aurrekontu).
Konponketak eta instalazioak edo altzairuak eta etxetresna elektrikoak (bi aurrekontu).
Etxebizitzaren ikuskaritza gastuak.



Lanean arituz gero, kontratua eta 2019 urteko nominak edo sarreren zinpeko aitorpena.



SEPEk egindako ziurtagiria, 16 eta 65 urte bitarteko pertsona guztien gaur egungo egoera adierazten duena, prestazio
ekonomikorik jasotzen duten, eskabiderik eginda duten eta abar azalduz:
SEPE: 901 11 99 99 / 944 500 598 (08:00-14:00) / www.sepe.es



ELOren xedea betetzeko edozein administrazioren prestazioa: organo eta zenbatekoa aipatzeko egiaztagiria.





Adinez nagusi diren pertsona guztien errenta aitorpena edo Ogasun Sailaren ziurtagiri negatiboa eta ondasun eta
kontribuzioen ziurtagiria:
FORU OGASUNA: Capuchinos kalea 4, Basurto (Bilbao) / Edificio Casa Barco- konporte kalea z/g (Getxo) / 94 612 55
00 telefonora deituz / Interneten bidez: BizkaiBai
16 urtetik gorako pertsona guztien Gizarte Segurantzako afiliazioa eta alta izandako epeei buruzko txostena(LANBIZITZAREN AGIRIA)
TGSS: Gran Vía 89 (Bilbao), Villa de Plencia 14 (Getxo) // www.seg-social.es
(Web orriko zalantzak argitzeko eta informazio orokorra jasotzeko telefonoa: 901 50 20 50)

