
ON-LINE ESKAERAK

Banako kontsultak
Indarrean dauden deialdiak 

ikustea ahalbidetzen duen aukera. 

Indarrean egoteak ez du esan nahi aurkezpen-epea

zabalik dagoenik.



ON-LINE ESKAERAK Indarrean dauden 

deialdiak
Indarrean dauden deialdiak aukeratzean, 

egun indarrean daudenak bistaratzen ditu 

sistemak.

Indarrean egoteak ez du esan nahi 

eskaerak aurkezteko epea zabalik 

dagoenik. 
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����Onarpen-eskaera 1

Eskaerak aurkezteko epea 

zabalik dagoen bitartean, on-

line eskariak egin ahal izango 

dira. Epea oinarrietan 

adierazitako eguneko 

00:00etan hasten da eta 

oinarrietan adierazitako 

eguneko 24:00etan amaitu. 

Kontuan izan eskaerak 

aurkezteko epean eskaera 

bete eta ordaindu besterik ez 

dela egin behar. Ez da 

dokumentazio gehigarririk 

aurkeztu behar. 

Dokumentazioa aurkeztu 

behar izanez gero, geroago 

adieraziko da zein den 

horretarako epea.
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deialdiak ���� Onarpen-eskaera 2
Aukera hau 
hautatuta, 
hizkuntza-
eskaeren 
erregistro 
bateratua 
kontsultatzen da 
automatikoki, eta 
ez da beharrezkoa 
dokumentazio 
gehigarririk 
aurkeztea.

Aplikazioak eskaera betetzeko beharrezko datuak eskatuko ditu. Izartxoa 

daramaten datuak nahitaezkoak dira.

Ikasketak euskaraz egin izanagatik salbuesteko eskaera egin nahi baduzu, eskatzen den informazioa eman eta 
egiaztagiriak aurkeztu beharko dituzu.

E
rr

e
g

is
tr

o
 b

a
te

ra
tu

a
S

a
lb

u
e

st
e

k
o

 e
sk

a
e

ra



ON-LINE ESKAERAK  Indarrean dauden 

deialdiak ����Onarpen-eskaera 2

X erabiliz aukeratu beharko duzu zein txandatan aurkeztu nahi 

duzun.

X erabiliz aukeratu beharko duzu zein txandatan aurkeztu nahi duzun.



AKATSA DATUAK 

SARTZEAN 

Eskaera gordetzea 

eragozten duten akatsak 

gorriz agertzen dira eta 

zuzendu egin beharra 

dago.
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Behin balizko akatsak zuzenduta, tasak 

ordaindu behar dira.



ESKAERA-ZENBAKIA

Garrantzitsua da 

zenbakia gogoan 

hartzea kontsultak 

egin ahal izateko.
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On-line ordainketa

Finantza-erakundea hautatu 

behar da eta jarraibideei 

jarraitu ordainketa egiteko.
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Off-line ordainketa
Ordainketa modu honetan egiteko, 
ordainketa-errekerimendu dokumentua 
inprimatu behar da eta atxikitako 
finantza-erakunde batera edo kutxazain 
automatiko batera joan. 

PDF dokumentu bat sortuko da eta, 

hori inprimatuta, interesdunak 

atxikitako finantza-erakunde bateko 

bulegoetan egin dezake ordainketa, 

edo barra-kodeen irakurgailua duen 

kutxazain batean.

Ez da ordainagiririk ekarri behar,

finantza-erakundeek egindako 

ordainketen berri ematen baitigute.



ON-LINE ESKAERAK  

Banako kontsultak. Eskaeren jarraipena 1

NAN eta eskaera-erreferentzia zenbakia jarrita, informazioa ikusi ahal izango duzu.

Eskaeren jarraipena

Datu pertsonalak eta 

puntuazioak kontsulta 

daitezke eta baita 

zerrendak ere. Eta 

ordainketa egiteke 

baldin badago, 

frogagiria ere lor 

daiteke.
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OHAR GARRANTZITSUA

Eskaera egitean, ordainketa-

dokumentua sortzeko unean errorerik 

izanez gero, atal horretan bertan 

konekta dezakegu berriz ordainketa-

pasabidearekin eta on-line edo off-line 

ordainketa egin.

Finantza-erakundeek datuak 

administrazioari bidalitakoan 

eguneratuko da  jasotako ordainketari 

buruzko informazioa; tartea 2-3 

egunekoa izan daiteke.


