I. ERANSKINA.- Eskaera eredua
TALKA ETA SUSPERTZE PLANA
6. COVID-19AK SORTUTAKO KALTE EKONOMIKOAK LEUNTZEKO ESKATUTAKO MIKROKREDITUEN
FINANTZA GASTUAK ARINTZEKO DIRULAGUNTZAK
Zein sail-azpisailetara

Espte. zk.

TITULARRA - INTERESDUNA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Mugikorra

 Finkoa

PK

Herria

Probintzia

 e-posta l

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea

 Mugikorra

 Finkoa

Harremanetarako hizkuntza
Euskara

PK

Herria

Probintzia

 e-posta

Sexua

Ele bitan

Emakumea

Harreman modua
Gizona

Besterik

Paperean

Elektronikoa

JEZ epigrafea

Abonoa egiteko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu)

Titularraren izen-deiturak

NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

AITORTZEN DU
- 2020ko martxoaren 14ean honako jarduera ekonomiko honetan/hauetan alta emana zegoela
Jarduera(k)

JEZ epigrafea(k) :/ Epígrafe(s) IAE:

Jardueraren helbidea
2020ko fakturazioa
Jarduerak ez badu urte osoa egin, urte osora egokituko da proportzioan.

- Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela.
- Aipatutako jarduera ekonomiko horri/horiei lotuta COVID-19ak eragindako kalteak leuntzeko finantza-entitate batean mailegua eskatu behar izan
duela..
- Finantza operazio honek enpresaren galdagarri finantzarioaren hazkunde garbia suposatu duela, ez baita erabili 2020ko martxoaren 14a baino
lehenago dagoeneko existitzen ziren epe laburreko zirkulatzaile-lerroak kitatzeko.

ESKATZEN DU
- Mailegu horrek sortutako finantza gastuei aurre egiteko Errenteriako Udalaren diru-laguntza.

HONAKO AGIRI HAUEK ERANSTEN DITU
1) NAN
2) Eratze eskriturak eta ordezkatze ahalordeak
3) Fakturazioari buruzko egiaztagiriak: urteko kontuak, errenta aitorpena, BEZ edo faktura liburuak...
4) Mailegua eman edo formalizatu izanaren frogagiria
5) Maileguaren amortizazio koadroa
1), 2) eta 3) dokumentuak dagoeneko aurkeztuak izan dira talka- eta suspertze-planeko beste deialdien barruan.

KONPROMISOA HARTZEN DU :
- Bestelako dirulaguntzaren bat jasotzen badu, haren berri ematera.
- Dirulaguntza jasota, ondotik egiaztatzen bada zenbatekoren bat edo guztia jasotzeko baldintzak betetzen ez dituela, dagokion zatia itzuli egingo
duela.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216. Era berean, jakinarazten dizugu datuak atzitu, zuzendu, ezereztu, berauen aurka agertu, tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzend uz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,
Eskatzailea
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