
  

 

DS ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO 
 

Bizkaian erroldatuta bazaude eta udalerria ez badago zerrenda honetan: 

https://www.nisae.izenpe.eus/dokumentazioa/2017/dsberako-bizileku-erroldaren-datuak-kontsultatzeko-zerbitzua/webnis00-content/eu/ 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Familia-erroldatzea Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra 
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete) 

Udaletxea 

Gainera, kasu hauetan aurkeztu beharko du: 

 
1. Zaintza eta jagoletza partekatua izanez gero 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Laguntza kobratzeko baimena II. ERASKINA: Zaintza partekatuaren kasuan, 

laguntza nork kobratuko duen 
zehazteko adostasuna 

II. eranskina 

Seme-alaben erroldatzea 
(eskatzailearekin erroldatuta ez 

badaude) 

• III. eranskina: Zaintza partekatuko seme- 

alaben familia-erroldatzea kontsultatzeko 

baimena 

 
edo 

• Seme-alaben familia-erroldaren ziurtagiria 
(eman berria - onartutako gehieneko 

antzinatasuna 3 hilabete) 

III. eranskina 

 
 
 
 

Udaletxea 

 
 

2. Seme-alaba mendekotasun-egoeran badago 
 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Laguntza eragiten duen 
semearen edo alabaren 

mendekotasuna 

Mendekotasuna egiaztatzen duen administrazio- 
ebazpena 

EAE: Foru Aldundia 

Estatua: Organo eskuduna 

 
 
 
 
 

Administrazio eskudunari (Familia Zuzendaritza) informazioa eskuratzeko baimena ematen EZ bazaio 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Nortasuna Eskatzailearen eta ezkontidearen edo 

bikotekidearen NANaren, AIZren edo 

pasaportearen fotokopia (indarrean egon behar du). 

Polizia-etxeak edo enbaxadak 

Seme-alabatasun harremana • Familia-liburuaren fotokopia. 

 
edo 

• Jaiotza-agiria edo erregistro zibileko 

ziurtagiria 

Erregistro zibila 

 
Familia-erroldatzea 

Familiako kide guztien errolda-ziurtagiri familiarra 
(eman berria - onartutako gehieneko antzinatasuna, 3 

hilabete) 

 
Udaletxeak 

Laguntza eragiten duen 
semearen edo alabaren 

desgaitasuna edo 

mendekotasuna 

Desgaitasuna edo mendekotasuna egiaztatzen 
duen administrazio-ebazpena 

EAE: Foru Aldundia 
Estatua: Organo eskuduna 

https://www.nisae.izenpe.eus/documentacion/2017/consulta-del-padron-domiciliario-rgi-ayuntamientos-de-la-capv/z15s-content/es/


  

 

Banku-kontuaren aldaketa jakinaraztea 
 

Banketxea EZ bada hauetako bat: Kutxabank, Banco Santander, Laboral Kutxa, CaixaBank, BBVA, Sabadell, 
Caja Rural de Navarra, Abanca 

 

GUZTIAK 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 

dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 
zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

En caso de identificarse con PASAPORTE: 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

La titularidad de la cuenta 
bancaria 

Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 
dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

Nortasuna Pasaportearen fotokopia  

 

Familia eta Haurren Zuzendaritzari baimena ematen EZ bazaio administrazio eskudunari informazioa eskatzeko 

 

Egiaztatzeko Eskaerarekin aurkeztu beharreko agiriak Non lortu 

Banku-titulartasuna Banku-titulartasunaren agiria, hauek jasotzen 

dituena: erakundearen izena, banku-kontuaren 

zenbakia, titularraren izena eta NAN/AIZ/pasaportea. 

Banku-erakundea 

Banku-erakundearen web-orria 

 


	GUZTIAK

