Registre en un altre organisme receptor

Sol·licitud d'abonament de prestacions d'atur meritades i no
percebudes a causa de la defunció del titular
1. Dades de la persona causant
Nom i cognoms		
Núm. DNI o NIE

Data de defunció

Tipus de prestació que percebia

2. Dades personals de la persona sol·licitant
Nom

1r cognom

Núm. DNI o NIE

2n cognom

Núm. Seguretat Social

Data de naixement

Sexe

Nacionalitat
DOMICILI
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Bis/Por

Escala

Pis

Lletra

Província

A l'efecte de comunicacions/notificacions (només si és diferent de l'anterior)
Via: Tipus

Nom

Núm.

Municipi

Codi postal

Bis/Por

Escala

Pis

Lletra

Província

TELÈFON I ADREÇA ELECTRÒNICA
Fix		

Mòbil

Adreça electrònica
SOL·LICITO que, legitimat/ada per la meva condició d'hereu/eva, se m'abonin les prestacions meritades i no percebudes per la persona causant que em
corresponguin.
DECLARO, sota la meva responsabilitat, que la persona causant:
Ha atorgat testament.

No ha atorgat testament.

Diligènciade
documentació
presentada
eleltràmit
dede
lalasol·licitud
al Servei
Públic(Espai
d’Ocupació
reservatEstatal
per al SEPE)
Diligència
de
documentació
presentadaen
tràmit
sol·licitud(espai
(espai reservat
reservat perper
al Servei
Públic d’Ocupació
Estatal)
Diligència
documentació
presentada
al en
tràmit
de la
sol·licitud
DOCUMENTS

ACARAT

REBUT

REQUERIT

Testament.
Declaració d'hereus/eves.
Altra documentació:

Observacions

(Espai reservat per al SEPE)

S'expedeix aquesta diligència de verificació de les dades que consten en aquest formulari i de les que apareixen als documents aportats. En cas que es
requereixi al sol·licitant l'aportació de documentació, disposarà, segons el que estableix l'art. 25.1 del R.D. 625/85, de 2 d'abril, d'un termini de 15
dies per presentar-la i una vegada transcorregut aquest termini, s'arxivarà la sol·licitud, prèvia resolució, sens perjudici que pugui instar una sol·licitud
nova si el seu dret no hagués prescrit.
PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d'un tractament
realitzat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016.
La finalitat del tractament és la realització de les funcions derivades de la sol·licitud, i si escau, la cessió als òrgans o organismes
de les Administracions Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l'accés, rectificació, oposició o supressió de les seves dades.
Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

a

a

Signat:

de/d’

de 20
Segell de la unitat

Signat:

de/d’

de 20

