
KONTINGENTZIA PROFESIONALEN 
ONDORIOZKO GASTUAK ITZULTZEKO ESKAERA 

ESKATZAILEAREN DATUAK: 
Izena Lehen abizena Bigarren abizena NAN/AIZ

Helbide osoa
Lehen abizena
Bigarren abizena
NAN/AIZ

 
Udalerria Posta kodea 

 
IBAN kodea (nazio mailako ordainketak) 

HERRIALDEAREN 
KODEA 

ENTITATEA SUKURTSALA K.D. KONTU ZK. 
E S  

ESKATZEN DUT, inprimaki hau sinatzen, lan Istripuaren ondorioz ordaindu ditudan gastuak itzultzeko egin 
nuen eskaera abian jartzea. 

............................(e)n, 201.....(e)ko ..................................(a)ren ...........(e)an                               
Eskatzailearen sinadura: 

ESKAKIZUN HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK: 

1. FARMAZIAKO edo ORTOPEDIAKO GASTUAK daudenean

q  Farmazia edo ortopediako jatorrizko tiketa edo faktura 

q  Medikuaren agindua edo errezeta. 

2. LOKOMOZIO GASTUAK daudenean

q Kasu guztietan kontsultarako, probak egiteko edo errehabilitaziorako joan zaren zentro sanitarioen 
ziurtagiria . 

TAXIAK EDO ANBULANTZIAK GARRAIO PUBLIKOAK 
(autobusa, trena, etab.) IBILGAILU PROPIOA 

q Faktura edo tiketa 
Langilearen izenarekin eta 
egindako ibilbidearekin 
(jatorria eta jomuga). 

q Jatorrizko txartela eta 
Bidaia-bonuen kasuan, 
erosketa edo berriz 
kargatu izanaren tiketa. 

q Bidaia bakoitzean 
egindako ibilbidearen 
deskribapena (jatorria eta 
jomuga). 

q Egindako kilometro 
kopurua, 0,19 €/Km 
prezioan. 

È  
Halako garraioak umivaleko 
medikuak onartu behar ditu 
aurretik. 

*Larrialdiak salbu, 971/2009 TIN
Aginduak bildutakoaren arabera.

È  
Ez dira hurrengoen gastuak 
ordainduko: 
- Erregaiak. 
- Kilometro kopurua langilea bizi den 

udalerri berean badago zentroa. 
- Aparkalekuak eta autopistako bide-

sariak (justifikatuta dagoenean eta aurretik 
umivaleren baimena izanez gero). 

q Bete atxikitako koadroa*. 
Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 

• Arduraduna: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia) – Datuak Babesteko Kontaktu Delegatua:
dpd@umivale.es 

• Helburua eta Legezko Oinarria: Desplazamenduetan, botiketan, protesietan eta orokorrean antzeko gertakizunetatik eratortzen diren gastuak direla eta, interesatuaren eskaera jaso eta dirua itzultzea.
Tratamendu hau gauzatzen da umivale Mutua GS-ren kidea izatetik sortzen diren behar legalak aplikatzen direlako. 

• Hartzaileak: Bankuak, aurrezki kutxak eta landa kutxak. Zerbitzuak eskaintzen dituzten eta datu pertsonalen atzipena duten hirugarren hornitzaileak.
• Eskubideak: Zenbait tratamendu eskuratu, zuzendu edo ezabatu ditzake, edo horiei uko egin diezaieke; bestalde, tratamendua murriztu dezake, eramateari uko egin diezaioke eta bere datuen tratamendu 

automatizatuan soilik oinarritzen den erabakiari uko egin diezaioke. Idatziz, honako helbidera bideratutako eskaeraren bidez: umivale, Gizarte-segurantzarekin batera aritzen den 15. Mutua. Reial Monestir
de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia). Zuzen-zuzenean gure edozein zentrotan, ondoko posta elektronikora mezu bat bidalita: dpd@umivale.es 

• Informazio gehigarria: Datuen babesa dela eta, informazio gehigarria eta zehaztua kontsulta dezakezu ondoko estekan: https://www.umivale.es/protecciondedatos



*Desplazamenduaren DATUAK, ibilgailu propioan, garraio publikoan edo taxian:

DATA IBILBIDEA (Jatorria – Jomuga) ARRAZOIA  
(kontsulta, errehabilitazioa…) 

Egindako 
kilometroak 

ZENBATE
KOA 

ZENBATEKO OSOA 
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