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ESKAERA DATA 

MAILEGU HARTZAILEAK: 
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IZENA IFZ/NIE 

IZENA IFZ/NIE 

IZENA IFZ/NIE 

IZENA IFZ/NIE 

ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA 

Adierazpen honen bidez, jakinarazi nahi dizut ezin ditudala aurkeztu COVID-19 birusaren krisiaren ondorioz dokumentu 
honen amaieran erantsi den zerrendan adierazitako dokumentuak. Aurkezterik ez izateko arrazoiak eta horren 
justifikazioa honako hauek dira: 
(Aurkezterik ez izateko arrazoiak eta horren justifikazioa idatzi) 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

Berariaz adierazi nahi dut, larrialdi-egoera nahiz kalean ibiltzeko egungo mugak amaitu ondorengo hilabetearen 
barruan, hurrengo zerrendan adierazitako eta aurretik eman ez ditudan dokumentua(k) aurkeztuko ditudala. 

Era berean, aipatutako dokumentazioa aurkezten ez badut, edo aurkeztu ondoren luzamendua aplikatzeko baldintzak 
betetzen ez ditudala egiaztatzen bada, luzamendua ondoriorik gabe geratuko dela, eta atzeratutako kuotak, dagozkien 
interes arruntekin eta luzamenduarenekin, ordaindu beharko ditudala adierazi nahi dut. 

Adierazi nahi dut, arauan aurreikusitakoaren arabera, badakidala zeintzuk diren eskatutako baldintzak bete gabe 
higiezinen hipoteka-zorra luzatzeko erabakiak modu bidegabean ezartzearen ondorioak. Horrez gain, aitortu nahi dut 
aipatutako 8/2020 Dekretuaren 16. artikuluan ezarritako baldintzetan gerta daitekeen edozein kalte edo galeraren 
erantzulea izango naizela. 

Erantzukizunpeko adierazpen gehigarria - COVID-19 hipoteka 
luzamendua eskatzeko, derrigorrezko agiriren bat ekarri ez 
denean 



ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU EZIN DUDAN BEHARREZKO DOKUMENTAZIOAREN ZERRENDA 

Honako zerrenda honetan markatzen ditut bildu ezin ditudan agiriak dagokien laukitxoetan: 

1. Baldintza subjektiboak egiaztatzea

• Norberaren konturako langilearen kasuan (autonomoak), Foru Ogasun Sailak ala, hala dagokionean,
Estatuko Zerga Administrazioaren Agentziak emandako ziurtagiria, interesdunak jarduera utzi izan duela
adierazten duena.

• Legez langabezian egonez gero, prestazioak kudeatzen dituen erakundeak emandako ziurtagiria. Horretan,
langabeziako prestazio edo sorospen gisa hilero jasotako zenbatekoak agertu behar du.

• Familia-liburua edo izatezko bikote gisa inskribatu izanaren egiaztagiria.
• Etxebizitzan erroldatutakoen ziurtagiria, egiaztagiriak aurkezteko uneari eta aurreko sei hilabeteei

dagokienez.
• Desgaitasuna, mendekotasuna edo laneko jarduera bat burutzeko ezintasun iraunkorraren aitorpena.

2. Ondasunen titulartasuna

• Familia-unitateko kide guztien Jabetza Erregistroko aurkibide-zerbitzuaren ohar soila.
• Etxebizitzaren salerosketari eta hipoteka-bermedun maileguaren onarpenari dagozkien eskriturak.
• Alokairuko etxebizitzari dagokion eskabidea denean soilik: Alokairu-kontratua.

Datu pertsonalen babesaren gaineko informazioa: 

Arduraduna: Kutxabank S.A. Kale Nagusia 30, 48009 Bilbo.  
Xedea eta legitimazioa: Zure datu pertsonalak zure eskaera kudeatzeko eta erantzuteko soilik erabiliko ditugu. 
Hartzaileak: Formulario honetako datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako. 
Eskubideak: Datu pertsonalen gaineko eskubideak gauzatzeko aukera izango duzu (datuetara sartzea, horiek zuzentzea edo 
ezabatzea, horien aurka egitea, tratamendua mugatzea eta eramangarritasuna eskatzea eta/edo baimena kentzea) hurrengo helbide 
honetara mezu elektroniko bat bidaliz: info@kutxabank.es. Halaber, Datuak Babesteko Espainiako Agentziari edo bestelako erakunde 
eskudunei erreklamazioa aurkezteko gaitasuna duzu.  
Informazio osagarria: Gure pribatutasun-politikari buruzko informazio osoa www.kutxabank.com webgunean eskuratu dezakezu.

Izenpea Jasota 
MAILEGU HARTZAILEAK KUTXABANK, S.A. 
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