Langabeziagatiko babesa
Ordaindutakoaren araberako prestazioa
Eskaera bideratzeko epea eta beharrezkoak diren agiriak
Enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egon behar duzu, eta enplegua utzarazten zaizunetik (edo hartu beharreko oporraldia
amaitzen denetik, edo lan-harremana eteten edo lanaldi-murrizketa gertatzen denetik, edo atzerritik itzultzen zarenetik, edo
espetxetik ateratzen zarenetik) HAMABOST EGUN BALIODUNEKO EPEAN egin behar duzu eskaera, agiri hauek aurkeztuta:

identifikatzeko (ez duzu kopiarik zertan aurkeztu behar)

Espainiarrak: Nortasun Agiri Nazionala (NAN) edo pasaportea.
Espainianbizi diren atzerritarrak:
Europako Batasuneko nazionalak: Europar Batasuneko biztanle gisa erregistratuta egotearen
ziurtagiria, non AIZ ageri den, eta jatorrizko herrialdeko nortasun agiri (edo pasaporte) zenbakia.

Europar Batasuneko nazionalak ez direnak: Atzerritarren Identifikazio Txartela (AIT) eta pasaportea.

eskaera izapidetzeko (ez duzu kopiarik aurkeztu behar)

• TITULARRA zaren eta prestazioa jaso nahi duzun kontu-zenbakia agertzen den edozein banku-agiri.
• Ardurapeko seme-alabarik izanez gero, familia-liburua edo, atzerritarra izanez gero, horren dokumentu baliokidea, legeztatuta eta itzulita.
Harreran hartutako seme-alabak izanez gero, ebazpen judiziala edo administratiboa, harreraren ondorioetarako datarekin.
26 urtetik gorako seme-alaba desgaituak badira, IMSERSOk edo dagokion Autonomia Erkidegoko organoak igorritako desgaitasun-mailaren
ziurtagiria; edota GSINren, Ogasun Ministerioaren zein Defentsa Ministerioaren ebazpena, pentsiodun izaera onartzen duena ezintasun
iraunkorragatik, absolutuagatik edo baliaezintasun handiagatik, edo erretiro izaera, zerbitzugintzarako behin-betiko ezintasunagatik edo
ezereztasunagatik.

• Sententzia edota hitzarmen arau-emailea, banantze edo dibortzioaren kasuan.
• Seme-alabak atzerrian izanez gero, haien identifikazioa eta lan-egoeraren egiaztagiria (ziurtagiri administratibo legeztatuaren edo, Europako
Esparru Ekonomikotik kanpo badaude, U006/E302 inprimakien bitartez).

• Legezko langabezia-egoeraren ziurtagiria, arrazoi hauengatik:
* Lan-harremana amaitzea
¤¤ Lan egindako azken 180 egunen ziurtagiria, Enpresak igorria, baldin eta enpresak Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikora

bidali ez badu Certific@2bitartez.

¤¤ Administrazio-adiskidetzearen edo adiskidetze-judizilaren akta, edo ebazpen judiziala.
¤¤ Epaileak kalte-ordainaren inguruan hartutako erabakia, iraizpenaren kontra erreklamatu badu.

* Itzulitako emigratzailea
¤¤ Gobernuko Ordezkaritzek edo Ordezkariordetzek egindako ziurtagiria; bertan, itzultzeko data eta atzerriko herrialdean lan

egin den denbora islatu beharko da.

¤¤ U1 edo E-301 inprimakia, Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko herrialde kide batetik edo Suitzatik

itzuliz gero, edo AUS/E1 dokumentua, Australiatik itzuliz gero.

* Espetxetik ateratakoa
¤¤ Espetxeko Zuzendaritzarenziurtagiria, espetxeratze-data eta kaleratze-data eta horren arrazoia adieraziz.
¤¤ Enpresa-ziurtagiria, langabezia-kontingentziarengatik kotizatu zuen barneratze-aldian lanik egin bada.

www.sepe.es
Zuretzat lan egiten dugu

Iraupena
Langabezia-prestazioaren iraupena honen arabera zehaztuko da: langabeziako legezko egoeraren aurreko azken sei urteetan,
kotizatzeko beharra amaitu zen unean edota, hala badagokio, aurreko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea sortu zenean,
kontingentzia hori jasotzen zuen erregimen batean kotizatutako lanbide-aldien arabera. Hala, eskala honi jarraiki zehaztuko da:
KOTIZATUTAKO ALDIA
(egunetan)

PRESTAZIOAREN
IRAUPENA (egunetan)

KOTIZATUTAKO ALDIA
(egunetan)

PRESTAZIOAREN
IRAUPENA (egunetan)

360 eta 539 egun bitartean

120

1.440 eta 1.619 egun bitartean

480

540 eta 719 egun bitartean

180

1.620 eta 1.799 egun bitartean

540

720 eta 899 egun bitartean

240

1.800 eta 1.979 egun bitartean

600

900 eta 1079 egun bitartean

300

1.980 eta 2.159 egun bitartean

660

1080 eta 1259 egun bitartean

360

2.160tik gora

720

1.260 eta 1.439 egun bitartean

420

Itzulitako emigratzaileen eta espetxetik askatutakoen langabezia-prestazioaren iraupena, Espainitik irten aurreko edo
presondegian sartu aurreko sei urteetan kotizatutako okupazio-aldien arabera finkatuko da, langileek atzerrian edo presondegian
kotizazioak badituzte izan ezik.

Prestazioaren zenbatekoa
•
• Langileak duen oinarri arautzailearen araberakoa izango da.
• Eguneroko oinarri arautzailea da langabezia-kontingentziarengatik Gizarte Segurantzarako lanaldi osoan edo partzialean kotizatutako azken
180 egunetako kotizazio-oinarrien batura (Laneko Istripu eta Gaixotasunen Oinarria) zati 180.

• Prestazioaren lehen 180 egunetan oinarri arautzailearen % 70 kobratuko da, eta 181. egunetik aurrera, oinarri horren % 50.
• Prestazioaren zenbatekoa ezin da izan, inola ere, Ondorio Askotarako Errenta Adierazle Publikoaren (IPREM) % 80 baino txikiagoa, 1/6
batean handituta, langileak seme-alabarik ez badu ardurapean, eta

% 107 baino txikiagoa, gutxienez, ume bat badu ardurapean.

• Prestazioa, gehienez, IPREMaren %175, %200 edo %225 izango da, seiren bat handituta, seme-alaba kopuruaren arabera (semealabarik ez, seme-alaba bat, edo bi seme-alaba edo gehiago, hurrenez hurren).

• Lanaldi partzialeko lana galtzeagatiko langabeziaren kasuan, gutxieneko edo gehieneko zenbatekoa kotizatutako azken 180 egunetan lan
egindako ordu kopuruaren araberakoa izango da.

• Prestazioak, hala badagokio, Gizarte Segurantzaren eta PFEZren kenketak izango ditu.
• Erakunde Kudeatzaileak (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa edo IGI) kontingentzia

arruntengatik sartuko dizkio kotizazioak

Gizarte

Segurantzari, eta lanaldia eten edo murrizten bada, langileak kontingentzia guztiengatik egindako ekarpenak sartuko ditu.

Bi eratara aurkez dezakezu eskaera: https://sede.sepe.gob.es orriaren bidez, edo prestazio-bulegoan (SEPEren egoitza elektronikoan hitzordua
eskatuta).

Informazio gehiago lor dezakezu www.sepe.es web orrialdean, eta herritarren arretarako telefonoetan

