OINARRIZKO ORDAINKETA KONTUAREN DOAKOTASUN AITORPENAREN ESKAERA

KUTXABANK TALDEA

BULEGO ZK:

ERREGISTRO ZK:
(Sail Zentralak betetzeko)

ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK

Identifikazio zenbakia

Identifikazio mota (Pasaportea, etab...) Izen-abizenak

Helbide osoa

ERASANDAKO OINARRIZKO ORDAINKETA
KONTUA
Kontzeptua

IBAN

Oinarrizko ordainketa kontuaren identifikazioa

ZAURGARRITASUNAREN EDO GIZARTE BAZTERKETA ARRISKUAREN EGIAZTAPENA

Dokumentazio hau ekarri beharko da, familia unitateko kide guztiei buruzkoa, dagokionaren arabera:
Dokumentazioa (*)

Aurkeztua (BAI/EZ)

Familia liburua edo izatezko bikote gisa izen ematea ziurtatzen duen dokumentua.

Errenta ziurtagiria eta, hala badagokio, Ondarearen Zergaren aurkezpenari dagokion ziurtagiria, Zerga
Administrazioko Estatu Agentziak edo Autonomia Erkidegoko organo eskudunak igorria, azken zerga
ekitaldiari dagokionez.
Jasotako azken hiru nominak
Langabeziagatiko prestazioak edo diru laguntzak kudeatzen dituen erakundeak igorritako ziurtagiria, zeinetan
kontzeptu horiengatik hilean jasotako zenbatekoa adieraziko den
Gizarte laguntzako soldaten, gizarteratzeko gutxieneko errenten edo Autonomia Erkidegoek edo tokiko
erakundeek emandako antzeko laguntzen egiaztagiria.
Bere aldetik lan egiten duen langilearen kasuan, jarduera bertan behera utzi izanagatik prestazioa jasotzen
egongo balitz, hilean jasotzen duen zenbatekoa adierazten duen ziurtagiria, organo kudeatzaileak igorria.
Gizarte Zerbitzuen txostena (Udala), aurreko atalei buruzko informaziorik ez badago
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(*)


Familia Unitate kontzeptua Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Legeak ezarritakoaren araberakoa izango da. Hau da:
1
o Ezkontideen kasuan: Legalki banandu gabeko ezkontideak direnean, eta baleude:

Adin txikiko haurrak, gurasoen baimenarekin hauekin bizi ez direnak izan ezik.

Judizialki ezgaituta dauden adin nagusiko seme alabak, guraso ahal luzatuaren mende daudenak.
o

1

Ezkontiderik izan ezean edo legezko banatzea dagoen kasuetan: Aitak edo amak eta batekin edo bestearekin bizi den
seme alaba kopuruak osatua, eta aurreko modalitaterako adierazitako baldintzak betetzen dituztenak.

Eskatzen zaizkien baldintzekin bat etorriz osatutako izatezko bikoteak, legalki banandu gabe dauden ezkontideen parekideak dira.

Eskatzaile gisa dagoen pertsonak ADIERAZTEN du, oinarrizko ordainketa kontu bateko titular den aldetik edo, horretara iristeko prozesuan
dagoen aldetik:
1.
2.
3.

Aurreko atalean eskatutako informazio guztia aurkeztu duela. Hau da, informazioa osoa da eta bere egoeraren errealitatera
egokituta dago.
Kontuaren doakotasuna ezarriko balitz, bi urtez behin dokumentazio honen edo araudiak ezartzen duenaren eguneraketa
aurkezteko konpromisoa hartzen du, kontu modalitate honi buruz ezartzen diren baldintza onuragarriak mantentzeko.
Familia unitatea osatzen duten kideetako inork ez du titulartasunik (ez zuzenean ez zeharka) edo benetako eskubiderik higiezinen
ondasunen inguruan, salbu ohiko etxebizitzaren kasuan; era berean, ez du merkataritza sozietateen benetako titulartasunik ere.

Eskatzaile gisa dagoen pertsonari JAKINARAZTEN zaio, oinarrizko ordainketa kontuak doakoa izateari utziko diola, ondorengoa gertatuko
balitz:
1.
2.

Finantza erakundeak eskatzaileak zaurgarritasun edo gizarte bazterketa arriskuaren kolektiboaren parte izateari utzi diola egiazta
badezake.
Aurreko ataleko 2. puntuan aipatzen den bezala, eskatzen den dokumentazioaren eguneraketa ez badago.

Eskatzaile gisa dagoen pertsonak BAIMENA EMATEN dio:
1.

Kreditu Erakundeari, bitarteko telematikoen bidez, 164/2019 Errege Dekretuko 4.3 artikuluan aipatutako informazioa eskuratzeko.

(e)n, 20 ko

ren

(e)an

Eskatzailearen sinadura

OHARRA: Kutxabankek idatziz jakinaraziko dizu oinarrizko ordainketa kontuaren doakotasuna onartu edo ukatu zaizun, eskaera aurkezten
duzunetik gehienez 30 eguneko epean. Emaitza negatiboa izango balitz, Espainiako Bankuaren erreklamazio zerbitzuaren aurrean ukapen
horren aurkako erreklamazio bat aurkeztea, baldin eta, aurrez, Kutxabanken Bezeroaren Arreta Zerbitzuaren aurrean aurkeztu bada. (44/2002
Legea, 30. art., azaroaren 22koa).
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