
KALTE MATERIALAK ERREPARETZEKO LAGUNTZAK  
EMATEKO ESKABIDEA

Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira

HERRIZAINGO SAILA 
Terrorismoaren Biktimei  
Laguntzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 
Dirección de Atención a las Víctimas 
del Terrorismo

ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DU *

Titularra Ordezkaria

DATU PRETSONALAK

JAKINARAZPENA *

Telematikoa Posta bidez

ORDEZKARIA

LETRA

-Zenbakia:

Izena / Erakundearen Izendapena: Dokumentu Mota:

Lehen Abizena: Bigarren Abizena:

Tel. Finkoa: Tel. Mugikorra:

LETRA

Zenbakia: *

Tel. Finkoa: Tel. Mugikorra:

TITULARRA

Izena / Erakundearen Izendapena: *

Lehen Abizena: * Bigarren Abizena: *

Dokumentu Mota: *

-

HELBURU POSTALETARAKO (Tramitazio elektronikoentzat eta zuzenean aurkeztutakoentzat) *

Zk:Helbidea: * Letra:Pisua:

Udalerria: * Lurraldea: *

JAKINARAZPEN TELEMATIKOENTZAT

Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak):

 Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak):

PK: *

Herrialdea: *



JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *

BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK

Identitate-datuetarako eragiketa-mota: * KONTSULTA

AITORPENAK

Beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatuengandik jasotzen dudan laguntzei eta indemnizazioei buruzko 
informazioa emateko konpromisoa hartzen dut, baita aseguru-polizaren izenpetzeagatik jasotzen ditudan indemnizazioak eta 
Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ordaintzen dituenak ere.

Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut eta hori egiaztatzen duen 
dokumentazioa dut; horretaz gain, laguntza baliatzeko denboraldi osoan baldintzak betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen 
dut.

Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.

Egunean ditudala indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz 
zehaztu den bezala.

Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako 
ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo 
zigortzeko ezein prozeduratan.

Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta 
hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.

ADOSTASUNAK

Deialdi honen atal kudeatzaileari dagokion Administrazioan baliabide telematikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran 
dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.

Nortasun datuak

Deialdi honen atal kudeatzaileari dagokion Administrazioan baliabide telematikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran 
dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.

Hirugarrenaren datuen alta / aldaketa

GaztelaniaEuskara

OHARRA: Deialdi honen atal kudeatzaileari den Ertzaitzan edo beste poliziaren organo baliabide telematikoen bidez, edo 
bere kasuan, aukeran dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.

BANKUAREN DATUAK *

Banku edo aurrezki-erakundea: * Agenzia: * KD: * Kontu zk.: *

Titularra: *

herrian, ez ziren aseguru-polizan babesten.

Ondoren agertzen diren ondasunak

eta eraso terrorista jaso zutenak



DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren 
Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren 
datuak Barne Sailaren TERRORISMOAREN BIKTIMEI LAGUNTZEKO BALIABIDEAK izeneko fitxategian sartu direla. 
Horren helburua laguntza-txostenen kudeaketa da, Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, 
hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste 
pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden 
arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak 
Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretaralo, baduzu Eusko Jaurlaritzaren Barne 
Sailaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza (Donostia kalea, 1, 01010, Gasteiz).

(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 

 (e)n
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ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DU *
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DU" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete.Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DU" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.Pertsona juridikoak, beti jokatzen dute ordezkari gisa, beraz, "ESKABIDEA NORK AURKEZTEN DU" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, Titular bezala ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu eta berea datuak Ordezkarian. Eskabidea ordezkariak sinatzen du.
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Aukeratu eskabidea nork aurkezten duen
DATU PRETSONALAK
JAKINARAZPENA *
Eskatzaileak jakinarazpenak zein kanaletik jaso nahi dituen aukera dezake: posta bidez edo telematikoa. POSTA BIDEZ: "HELBURU POSTALETARAKO" atalean adierazitako helbidera igorriko zaizkio jakinarazpenakTELEMATIKOA: eskatzaileak jakinarazpenak www.euskadi.net-eko "Nire Kudeaketak" ataleko sarrera ontzian jasotzen ditu. "Nire Kudeaketak" atalean sartzeko beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea (ONA, Dnie, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, ...)
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Jakinarazpenetarako erabili nahi den kanala aukeratu.
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LETRA
-
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
LETRA
TITULARRA
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
-
HELBURU POSTALETARAKO (Tramitazio elektronikoentzat eta zuzenean aurkeztutakoentzat) *
JAKINARAZPEN TELEMATIKOENTZAT
Eskatzaileak jakinarazpen telematikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat jartzen du zure eskura, jakinarazpen bat bidaltzen dizun bakoitzean zu ohartarazteko.Nahi dituzun posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz ditzakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma bitartez bereiziz.
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Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak):
 Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak):
JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK JASO NAHI DIREN HIZKUNTZA *
BESTELAKO DATU INTERESGARRIAK
Identitate-datuetarako eragiketa-mota: * KONTSULTA
AITORPENAK
Beste administrazio edo erakunde publiko zein pribatuengandik jasotzen dudan laguntzei eta indemnizazioei buruzko informazioa emateko konpromisoa hartzen dut, baita aseguru-polizaren izenpetzeagatik jasotzen ditudan indemnizazioak eta Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak ordaintzen dituenak ere.
Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak betetzen ditut eta hori egiaztatzen duen dokumentazioa dut; horretaz gain, laguntza baliatzeko denboraldi osoan baldintzak betetzen jarraitzeko konpromisoa hartzen dut.
Eskabide honetan bildutako eta eskabideari erantsitako dokumentazioan bildutako datuak egiazkoak dira.
Egunean ditudala indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu den bezala.
Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta horren erakunde autonomoek emandako ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik bideratzen ari den itzultzeko edo zigortzeko ezein prozeduratan.
Ez nago zigor eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta hartarako ezgaitzen duen legezko debekuaren eraginpean, ere.
ADOSTASUNAK
Nortasun datuak
Hirugarrenaren datuen alta / aldaketa
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
OHARRA: Deialdi honen atal kudeatzaileari den Ertzaitzan edo beste poliziaren organo baliabide telematikoen bidez, edo bere kasuan, aukeran dauden baliabideen bidez, egiaztatzeko, baieztatzeko edo ziurtatzeko baimena ematen diot.
BANKUAREN DATUAK *
herrian, ez ziren aseguru-polizan babesten.
DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak Barne Sailaren TERRORISMOAREN BIKTIMEI LAGUNTZEKO BALIABIDEAK izeneko fitxategian sartu direla. Horren helburua laguntza-txostenen kudeaketa da, Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretaralo, baduzu Eusko Jaurlaritzaren Barne Sailaren Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza (Donostia kalea, 1, 01010, Gasteiz).
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
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