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ainhoa@geroa.eus  idoia@geroa.eus  nagore@geroa.eus  pilar@geroa.eus 

Erretiroagatiko, Ezintasun iraunkorragatiko eta heriotzagatiko pentsioak osatu ahal izateko, eskaera honetan agertzen diren datu pertsonal guztiak gordetzeko baimena ematen dut. Honez gain, 
nire kontratuzko harremana bukatu ondoren, GEROA PENTSIOAK BGAEak ikasketa estatistikoak egin ditzan,  datu pertsonal hauen erabilpena onesten dut. 
Fitxategi honen arduraduna GEROA PENTSIOAK BGAE da, bere helbidea LUGARITZ Pasealekua, 27 20018 DONOSTIA izanik. Halaber, eskuratzeko, zuzentzeko eta kontratuzko harremana 
bukatzerakoan aurkakotasunerako eta ezeztapenerako eskubidea duzu, Entitate honetako ekarpen sailera zuzenduz. 

IFK: V-20.548.244 Gipuzkoako Merkatal Erregistroan inskribaturik, 1.569 Tomoa, 145 Horria, SS 11.233 Horria Lehenengo inskripzioa. 
Euskadiko B.G.A.E. Ofizialean inskribaturik 178-G zenbakiaz.

KONTINGENTZIAGATIKO PRESTAZIO EDO INTSULDAKETA ESKAERA 

Aurkezpen epea: 4 hilabete gertakari eragilea gertatzen den egunetik, arrisku prestazioetan.

Langilearen izena: NAN: 

Telefonoa: E-maila:

Errenta aitorpena egingo duzun probintzia: 

Zerga-egoitza 

Aitortzen duzun zerga-egoitzean indarrean dagoen araudia ezarriko da. Zehaztu ezean, GIPUZKOA dela lehenetsiko da. 
Zerga-egoitzeko edozein aldaketa jakinarazi beharko diguzu. 

Honen bidez, izenpetzen duten Langile Bazkideak edo Bazkide Langilearen Onuradunek, GEROA PENTSIOAK B.G.A.E.an dagokien 
kontingentziagatiko prestazioaren ordainketa edo intsuldaketa eskatzen dutela adierazten dute, beren Banku edo BGAEak eskatutako datu 
ekonomikoen ematea onartuaz: 

Eskatzaileen sinadurak: 

ESKAERARI ATXIKI BEHARREKO ZIURTAGIRIAK 
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• Titularraren N.A.N.aren fotokopia.

• Gizarte Segurantza edo atzerriko erakunde parekagarri baten ebazpenaren fotokopia, Ondorio data zehaztuaz.

• Gizarte Segurantzak ematen duen Lanaldien Txostena, eskaera honen datan.

• Kobrantza edo intsuldaketa nahiaren arabera:

- Kontuan kobratzeko: Banku entitateko ziurtagiria, edo banku-kontuaren edo banku-laburpen baten fotokopia
(IBANarekin) atxiki, non langile bazkidearen kontuaren titulartasuna azaltzen den.

- Zure beste BGAEra intsuldatzeko: BGAE hartzailearen intsuldaketa eskaria, non planaren kontu likidatzailea adierazten
den (IBANarekin) eta agiri guzti hauek BGAE hartzailean utzi.
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• Titularraren N.A.N.aren fotokopia.

• Banku entitateko ziurtagiria, edo banku-kontuaren edo banku-laburpen baten fotokopia (IBANarekin) atxiki, non onuradunen
kontuaren titulartasuna azaltzen den.

• Erregistro Zibileko Langile Bazkidearen Heriotza-Ziurtagiriaren fotokopia.

 Honez gain, onuradunaren arabera : 

EZKONTIDEA EDO 
IZATEZKO 
BIKOTEA 

• Ezkontidearen edo erregistraturiko izatezko bikotearen N.A.N.aren fotokopia.

• Famili liburuaren edo Izatezko Bikotearen Erregistro Ziurtagiriaren fotokopia.

SEME-ALABAK 
• Seme-alaben N.A.N.aren fotokopia eta ezintasunaren ziurtagiria egonaz gero.

• Famili liburuaren fotokopia.

BESTEAK 
• Ezkontide eta seme-alabik ez badago, bazkideak onuradunik izendatu zuen galdetu GEROA
PENTSIOAKen eta egin ezean, Testamentu edo Oinordekoen Aitortzaren fotokopia atxiki.



Datu pertsonalen babesa 
GEROA PENTSIOAK BGAEaren zerbitzuetako batzuk eskuratzeko beharrezkoa balitz datu pertsonalak 
biltzea, jakinarazten da horiek tratatuko direla datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen 
araudian eta berori garatzen duten gainerako arauetan ezarritakoaren arabera. Emandako datuak datu 
pertsonalei dagozkion fitxategietan jasoko dira. Horiek behar bezala inskribatuko dira Datu Pertsonalak 
Babesteko Erregistro Nagusian. 

GEROA PENTSIOAK BGAEak zure datuak babesteko segurtasun-mailei eusten die, Datu Pertsonalak 
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren (DBLO) arabera, Abenduak 21eko 
1720/2007 Erreal Dekretuaren arabera, eta datuak babesteko Europako Araudi berriaren arabera (UE) 
2016/679. Azken hau 2018ko maiatzaren 25ean jarriko da indarrean, eta Garatze Araudia onartzen du. 
Honek eskuragarri dituen bitarteko tekniko guztiak ezartzen ditu, GEROA PENTSIOAK BGAEri ematen 
dizkiozun datuak galdu, gaizki erabili, aldatu, baimenik gabe eskuratu eta lapurtzea galarazteko. Hala ere, 
jakinarazten dizugu Interneteko segurtasun-Neurriak ez direla erasoezinak. 

GEROA PENTSIOAK BGAEaren pribatutasun-politikak bermatu egiten dio erabiltzaileari bere 
datuak eskuratu, zuzendu eta, kontratu-harremana amaitzean, ezabatze eta aurkatzeko eskubidea. 
Eskubide hau posta arrunt bidez eskatu behar da helbide honetara zuzenduta: 

GEROA PENTSIOAK BGAE, 
Datu pertsonalen babesaren Saila 
Lugaritz pasealekua 27, behe-solairua 
20018 Donostia, Gipuzkoa 

edo posta elektroniko bidez: informatica@geroa.eus 

Erabiltzailearen baimena 

Zure datuak ematen badizkiguzu, ulertzen da baimena ematen duzula horiek erabili daitezen GEROA 
PENTSIOAK BGAEak egiten dituen zerbitzuekin lotutako jakinarazpenak igortzeko, eta datu horiek 
helarazteko GEROA PENTSIOAK BGAEaren Organismo publiko edo Erakunde laguntzaileei bere 
zerbitzugintzan, GEROA PENTSIOAK BGAE-ak esku utzitako zerbitzuetarako soilik, horren helburu 
bakarra erretiroaren, ezintasun iraunkorraren eta heriotzaren ondoriozko pentsioak osatzea izanik. Datu 
hoiek ez zaie inundik inora erakunde laguntzaileei emango. 

Era berean, GEROA PENTSIOAK BGAEak antolatutako ekintzetara bertaratzen direnek baimena ematen 
dute haien irudiak erabiltzeko; enpresa horrek egin ditzakeen jakinarazpenen xedeetarako soilik 
ordezkatuta egon daitekeen kasuetan ere. 

Pribatutasun politika onartzen dut. 

IZEN ABIZENAK: 
      NAN: 

 SINADURA: 
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