
 

 

 
 

I. ERANSKINA
 

ESKABIDE INPRIMAKIA
 

APARTEKO LAGUNTZETARAKO ESKARIA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN IZANDAKO UHOLDEAK DIRELA-ETA 

 
 
 
Espediente zk.:  z<-:                           (bete, dagokion eran) 
 
Jauna/Anderea:                 adinez nagusia, 
 
NAN zenbakia:              , Jakinarazpenetarako helbidea   
 
Udalerria:           PK: 
 
Kalea:                                                                                                                Zenbakia:                       Solairua:   
 
 
Teléfonoa:  Fax zk:    , bere izenean edota ondorengo honen ordez jardunez: 
 
 
 Enpresa: (baltzuaren izena):,  
 
  IFZ/IFK:                     Industria Erregistroa: 
 
  EJardueraren Arloa (EJZ):                                                       E.J.S.N.:  
 
  baltzuaren helbidea (Udalerria):                                                            P.K.: 
 
  Kalea:    Zenbakia:         Solairua: 
 
 
       Teléfonoa:   N.º Fax zk:
 
 
              Higiezinaren jabeen elkartearen helbidea 

  
  Udalerria:      P.K.:                            
 
  Kalea:       Zk.:
 
 
 

ADIERAZTEN DU: 
 
 
2008ko maiatzean eta ekainean izandako uholdeak direla-eta, kalteak sortu zirela ondoan aipatzen diren elementuetan:
 
 Aktibo finkoak 
 
 Aktibo zirkulatzaileak
 
           Batez ere etxebizitzarako diren higiezinen elementu komunak. 
 
  Azalera:         metro karratu erabilgarriak 
 
           Etxebizitza, garaje edo trastelekurako diren elementu pribatiboak. 
 
  Etxebizitza   metro karratu erabilgarriak
 
  Garaje        metro karratu erabilgarriak 
 
  Trastelekua               metro karratu erabilgarriak 
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         Batez ere etxebizitzarako diren eraikinak edota burutze bidean dauden urbanizazioak. 
 
 
 Kalteen zenbatekoa guztira:                                                                 euro
   

 
 
                                                                                       DEKLARATZEN DU

 
 
  
 Honako agiri hauek aurkeztu dituela:
 

 
            IFK/NANaren kopia. 
 
            Enpresaren ordezkariaren notario-ahalordearen kopia, pertsona juridikoak izanez gero.
 
            Etxebizitzaren edota eranskinen jabetza, edukitzea edo erabilera egiaztatzen duen agiria (eskritura). 
 
            Etxebizitzaren edota eranskinen jabearen baimena, nahitaezko luzapeneko kontratua izanez gero. 
 
            Familia ugariaren tituluaren kopia. 
 
            Ondasun kaltetuak konpondu edo birjartzeko beharrezkoak diren inbertsio eta gastuei buruzko azalpen memoria. 
 
            Inbertsio edo aktibo zirkulatzaileen birjarpen proiektuen pro formako edo behin betiko fakturak. 
 
            Finantza erakundearen eta eskatzailearen artean izenpetutako mailegu eragiketaren eskabidearen kopia. 

 
 Aitortzen du, halaber, aparteko laguntzetarako eskabide honetaz gain:
 
    Ez duela ez eskatu ez lortu inolako laguntzarik ondasun kaltetuak konpondu edo birjartzeko beharrezko diren inbertsioetarako.
 
 Era berean, bere gain hartu du jakinarazteko konpromisoa, ondasun kaltetuak konpondu edo birjartzeko 2008an 
 erakunde publiko edo pribatuei laguntza eskatzen badie.
 
                                                               HONAKO HAU ESKATZEN DU:

 
         Laguntza bat ematea, hain zuzen,ekainaren 10eko 107/2003 Dekretuaren (2008ko ekainaren ……ko EHAA, …zenbakia)

babesean egiten diren mailegu eragiketako eta dekretu horren indarrez finantza erakundeekin izenpetutako hitzarmenetako finantza 
 kostua murrizteko.
 
    ,n, 2008ko    r  ren               a
 
 
Sinatuta: 
 
 
                                         (Ondasun elkarteen kasuan, interesatu guztiek izenpetu beharko dute)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  Laguntza eskabide hau izenpetzearekin batera interesdunak beren beregi ematen du baimena Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak 
    balorazioari buruzkoak izango dira nahi adina datu laga diezazkion Eusko Jaurlaritzari, hain zuzen ere, ekainaren 10eko 107/2008 
    Dekretuan jasotako laguntzez baliatu ahal izateko. Datuok kaltetuak —edo berak baimendutako hirugarrengoek— eskuratuko 
    kalte-ordainari eta jasandako kalteen balorazioari buruzkoak izango dira.
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