
GIZARTE SEGURANTZAKO INSTITUTU NAZIONALEKO 
.........................(E)KO ZUZENDARITZA PROBINTZIALARI 

 
 

NAN:....................................., agiri horren kopia idazki honi erantsirik dago. 
Izena:.................................................................................................................................. 
1. abizena:................................................................................................................................. 
2. abizena: .....................................................................................................................................  
Jakinarazpenetarako:                                Posta elektronikoa
 ....................................................................................................................................................... Po
sta-kodea:........................Herrialdea:..............................Herria:.......................................... 
Helbidea:.................................................................................................................................. 
Erakunde honen aurrean, ONDOKOA ADIERAZI NAHI DUT: 

 

 
LEHENIK.- Ondorioak ............(e)ko .........................ren .........(e)(a)tik aurrera hasita, 
ordaindutakoaren araberako prestazio bat jasotzen ari naizela, hasierako zenbatekoa .............. 
eurokoa izanik, ordainsariagatik, hauxe dela kausa:  
Erretiroa / Alarguntasuna / Ezintasun Iraunkorra Ebazpen honek aitortua:  
............(e)ko ................ren .......(e)(a)ko Ebazpen Irmoa, Gizarte Segurantzako Institutu 
Nazionaleko Zuzendaritza Probintzialarena. ........(e)ko .........................ren .........(e)(a)ko Epai 
Irmoa,  Auzitegi Goreneko ......................(e)ko  Auzitegi Nagusiko ..................(e)ko 
.......garren Lan Arloko Epaitegiarena. Hori egiaztatzeko dokumentazioaren kopia idazki 
honi erantsirik dago. 

 
BIGARRENIK.- Ordaindutakoaren araberako prestazioa aitortu aurretik, seme-alaba kopuru hau 
izan edo adoptatu nuela: 
/2/3/4 edo gehiago; hauek dira haien jaiotza-datak eta izenak:   
Data:......../......../................Izena:....................................................................................... 
Data:......../......../................Izena:....................................................................................... 
Data:......../......../................Izena:....................................................................................... 
Data:......../......../................Izena:....................................................................................... 
Hori egiaztatzeko dokumentazioaren kopia idazki honi erantsirik dago. 

 

 
HIRUGARRENIK.- Eskaera egin nahi dudala, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren 7.1 
eta 60.1 artikuluen arabera, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegiaren (Lehen Sala) 2019ko abenduaren 12ko Epaiari dagokionez, C-
450/18 auzia, pentsio-osagarri bat aitor dakidan, haren hasierako balioaren % 5/% 10/% 15ekoa, 
gaur egunera arteko eguneratzeak eginda, ondorioak 2016ko urtarrilaren 1etik edo, bestela, 
aitorturiko prestazioa ondorioak izaten hasi zen datatik aurrera, legezko interesak barne. 



Horregatik guztiagatik, ONAR BEZA ERAKUNDE HONEK idazki hau, eta, dagozkion izapideak egin 
ondoren, aitor beza, Ebazpen bidez, eskaturiko pentsio-osagarria, gaur egunera arteko 
eguneratzeak eginda, bai eta gaur egunera arteko atzerapenen ordainketa ere, legezko 
interesak barne, hori guztia 2016ko urtarrilaren 1etik edo, bestela, aitorturiko prestazioa 
ondorioak izaten hasi zen datatik aurrera. 

 
 

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

 
ESKATZAILEAREN SINADURA: 

 
 
 
 

BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA Eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko: Nortasun Agiri 
Nazionala. Aitorturiko prestazioa egiaztatzeko: GSINren ebazpena, prestazioaren zenbatekoa 
zenbatetsita. Epaia eta GSINren Ofizioa, prestazioaren zenbatekoa zenbatetsita. Jaiotza, adopzio 
edo harrera nazionalak egiaztatzeko: seme-alaben Jaiotza-ziurtagiria, Erregistro Zibilekoa. 
Familia-liburua. Adopzioaren ebazpen judiziala. Harreraren erabaki administratibo edo judiziala. 
Agintari atzerritarrek eraturiko nazioarteko adopzioak egiaztatzeko, egiaztatu beharko da 
Espainian ondorioak Nazioarteko Adopzioen Legeak xedatutakoaren arabera izan dituela. 

ESKAERAREN PRESTAKETA ETA AURKEZPENA 1. Jatorrizko dokumentazioa bildu. 2. Bete HERRIALDEA eta 
ESKATZAILEAREN DATUAK. Hobe da posta elektronikoa adieraztea, Ebazpena PDF formatuan ere 
jasotzeko. 3. Bete LEHENENGO prestazioari buruzko datuak, ezabatu ez dagokiona. 
Ondorioetarako data Ebazpenean dago, Lehen Ordainketan, lehen aldiaren hasiera-data, edo 
Epaian. Hasierako zenbatekoa Ebazpeneko zenbatespenean dago, zenbateko likidoan, edo 
GSINren Ofizioan, Epaiaren ostean prestazioaren zenbatekoa ezartzeko zenbatespenean. 
Ebazpen eta Epaien datuak agiri horietan daude. 4. Bete BIGARRENIK seme-alaba kopurua, 
ezabatu ez dagokiona, eta seme-alabei buruzko datuak. 5. Bete HIRUGARRENIK ehunekoa, 2 
seme-alaba (% 5), 3 (% 10) eta 4 edo gehiago (% 15), ezabatu ez dagokiona. 5. Bete ONAR BEZA 
aurkezpen-tokia eta sinadura. 6. Sinatu beltza ez den beste tinta batez; ahal dela, urdinez. 7. 
Egin, zuri-beltzean, jatorrizko dokumentazioaren bi kopia eta jatorrizko eskaeraren kopia bat.  8. 
Grapatu jatorrizko eskaera dokumentazioaren kopia bati eta eskaeraren kopia 
dokumentazioaren beste kopiari. 9. Eraman eskaera eta kopia (eta jatorrizko dokumentazioa, 
beharrezkoa balitz konpultsatzeko) GSINren bulegoetara, ahal dela, edo, bestela, beste edozein 
herri-administraziotara (Udala, Aldundia, etab.). 10.- Aurkeztu jatorrizko eskaera 
dokumentazioaren kopiarekin, eta gorde eskaeraren kopia, zeinari zigilua jarri beharko zaion, 
edo frogagiria erantsi, aurkeztua izan dela egiaztatu ahal izateko. 


