Gizarte laguntzak
luzatzeko eskaera

Eskatzailea:
……………………………………………………….……Jn./And., N.A.N: …………..................…
ADIERAZTEN DU:

umivaleko Prestakuntza Bereziko Batzordeari luzapena eskatu nahi diola, ondoko laguntzaren kasuan:


Laguntza sozialeko erakundeetan sartzea.



Ospitaleko zaintza zerbitzua.



Arautu gabeko tratamendu medikoak: yoga, akupuntura, igeriketa…



Ohiko etxearen alokairu/hipoteka gastuei aurre egiteko diru-laguntza.



LaGS arteko osagarria Ezintasun Osoa, Absolutua eta Baliaezintasun handia duten pentsiodunentzat.



Istripuaren ondorioz estres postraumatiko kasuetan senideentzako laguntza psikologikoak.



Senideen bidaientzako, janarientzako eta egonaldientzako laguntzak.



Eguneroko bizitzarako oinarrizko jarduerentzako laguntza. Etxeko laguntzaileentzako, bazkaria etxera eramateko edo gaixoa garbitzeko laguntza,
langilea ingurune berrira egokitzea ahalbidetzen dutenak.

Lehenbizi adierazitako laguntzaren hasierako eskabidean emandako datuetan EZ dela aldaketarik gertatu.

 Honakoaren bitartez

BAIMENA EMATEN DIOT umivaleri, Gizarte Segurantzaren 15. Mutua Kolaboratzailea, adierazpen honetan dauden datuak egiazta ditzan beste administrazio zein erakunde publikorekin, baita izaera pertsonala duten
datuak eman diezazkien eskabide hau kudeatu edo exekutatu behar duten eragileei, datu pertsonalen esparruan indarrean
dagoen legediaren arabera.

....................................(e)n, .........................(e)ko .............................(a)ren ....................(e)an.

Sin.: ...................................................
Oharra:
 Prestazio Berezien Batzordeak ematen dituen laguntzek dohaintza ezaugarriak dituzte; beraz, ezin da helegiterik aurkeztu haren erabakien kontra.
 Horrez gain, laguntza horiek laneko etekin gisa hartuko dira azaroaren 28ko 35/2006 Legearen arabera, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zerga arautzen duena.
Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa:
 Arduraduna: umivale Gizarte Segurantzaren 15. Mutua Kolaboratzailea. Reial Monestir de Poblet etorbidea 20, 46930, Quart de Poblet (Valentzia). Datuak Babesteko Kontaktu
Delegatua: dpd@umivale.es.
 Helburua eta Legezko Oinarria: Gizarte Segurantzako esparruan dagozkion prestazioen kudeaketa administratiboa, laguntzazkoa eta ekonomikoa bideratzea. Tratamendu hau
gauzatzen da umivale Mutua Gizarte Segurantzaren kidea izatetik sortzen diren behar legalak aplikatzen direlako.
 Hartzaileak: Gizarte Segurantza eta horren menpeko erakundeak (INSS, ISM, TGSS, DGOSS). Epaitegiak eta Auzitegiak. 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.

AURKEZTU BEHAR DIREN DOKUMENTUAK:

Oinarrizkoa laguntza guztientzat:
 Taldeko errolda ziurtagiria, langile mutualistaren etxebizitza-unitateko kideak ziurtatzeko
laguntza-eskaeraren datan.
Espezifikoa (eskatutakoaren arabera):
Arautu gabeko tratamendu medikoak:
 Eskatzen duen laguntzaren aurrekontua, dagoenean.
 Laguntzaren bat itzultzea eskatzen bada, ordaindutakoaren faktura aurkeztu beharra
dago.
Ohiko etxearen alokairu/hipoteka gastuei aurre egiteko diru-laguntza.
 Azken lau hilabeteko ordainagiri helbideratuak edo bankuko diru-sarrera, laguntza eskatuko den Batzordea baino lehen.
Gutxieneko Interprofesional soldata osagarria arteko osagarria Ezintasun Osoa, Absolutua eta Baliaezintasun handia duten pentsiodunentzat:
 Beste diru-sarreren deklarazioa.
 Laguntza eskatzen den epean titular bezala dagoen bankuko kontuetako laburpenak.
Senideen bidaientzako, janarientzako eta egonaldientzako laguntzak.
 Laguntzaren bat itzultzea eskatzen bada, ordaindutakoaren faktura aurkeztu beharra
dago.
Eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerentzako laguntza. Laguntza senide batek aurkezten duenean:
 Pazientea artatzeko lan-utzialdian jarraitzen duela edo lan egiten ez duen aldia luzatu
duela egiaztatu behar du.

