
ALOR GUZTIAK BETETZEA DERRIGORREZKOA DA

BAZKIDEAREN
SINADURA:

Izen-abizenak:

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak GEROA PENTSIOAK ENPLEGUKO LEHENTASUNEZKO 
BGAEk tratatzen dituela, erretiro-pentsioak, ezintasun-pentsioak edo heriotzaren ondoriozkoak 
osatzeko, dagokion kontratua gauzatzean oinarrituta, datu pertsonalak babesteko 2016/679 EB 
Erregelamenduaren 6.1 artikuluaren b) letrari jarraikiz.

Jakinarazten dizugu datuak hirugarrenei lagako dizkiegula, lege-betebehar bat dagoenean, zurekin 
daukagun kontratua bete ahal izateko edota zuk espreski baimentzen duzunean. Jakinarazten dizugu, 
halaber, GEROArekin zerbitzuak emateko kontratuak sinatuta dituzten eta Europako Esparru 
Ekonomikoaren barruan eta kanpoan kokatuta dauden tratamendu-arduradunek sarbidea izango dutela. 
EBetik kanpo kokatzen den entitateak Europar Batzordeak onetsitako kontratuzko klausula eredura 
egokitutako kontratazio baldintzak ditu.

Zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak eta beste eskubide batzuk baliatu ahal izango 
dituzu posta arrunt edo posta elektroniko bidez, pribatutasun-politikan bildutako informazio gehigarrian 
azaltzen denari jarraikiz. (www.geroa.eus en ala paperean eskatuz).

Aitortzen dut nire datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa jaso dudala (pribatutasun-
politikan jasotako xehetasunekin), baita datuak eskuratzeko, zuzentzeko, tratamendua mugatzeko, 
ezabatzeko, transferitzeko eta tratamenduari aurka egiteko eskubideei buruzkoa ere.

ATXIKI BEHARREKO EZINBESTEKO DOKUMENTAZIOA BESTE ALDEAN
(edo 2. orrian)
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Errenta aitorpena egingo duzun probintzia:

GEROA PENTSIOAK ENPLEGUKO B.G.A.Eri prestazioaren ordainketa egitea eskatzen diot eta nere Banku Entitatera
datu ekonomikoen ematea onartzen dut.

Telefonoa: E-maila (erabiltzen baduzu soilik):

NAN:

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

Erretiroa edo ezgaitasunagatiko prestazio edo intsuldaketa eskaera

Argibide klausula
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- NAN.

- Gizarte Segurantza edo atzerriko erakunde parekagarri baten ebazpena, non eragile ekonomiko data zehazten den.

- Gizarte Segurantzak igorritako lanaldi txosten eguneratua, non enpresan baja adierazten den.

- Kontuan kobratzeko: Banku entitateko ziurtagiria, edo banku-kontuaren edo banku-laburpen baten fotokopia

(IBANarekin), 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 beharko dira.

- Eskaera osatugabe badago, gehienez 6 hilabetez mantenduko da GEROA PENTSIOAK ENPLEGUKO
LEHENTASUNEZKO BGAEan. Epe hau pasata eragina galduko du eta bazkideak izapide guztiak berriro
burutu beharko ditu. - Berankortasun kasuan, bazkideari posta arrunt edo email bidez jakinaraziko zaio.
6 hilabeteko epea dago empresak ordainketa egin dezan. Epe honen ondoren, prestazioa egingo da,
bazkideak idatziz aurkakoa adierazten ez badigu.
- Bazkidearen ardura da eskaera osatzeko beharrezko agiriak lortu eta Geroa Pentsioak enpleguko
BGAEra bidaltzea. Beharrezkoa balitz, Entitateak agiri gehigarriak eska diezaizkio.

- Prestazioa eskatu aurretik ondorio fiskalak kontsultatzea gomendatzen da.
- Errenta Aitorpena Estatuko Ogasunean egiten baduzu, 145 eredua bidali beharko diguzu.
- Aitorpena atzerrian egiten baduzu, zerga-egoitzaren ziurtagiria aurkeztu beharko duzu.

Eskaerari atxiki beharreko ezinbesteko fotokopiak

Kontutan hartzeko kontsiderazio orokorrak

Kontutan hartzeko kontsiderazio fiskalak
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