
 
 

FAMILIA UGARIKO DESKONTUA ESKATZEKO IMPRIMAKIA  
 

Inprimaki hau betetzen duenak egiaztatzen du, inprimaki honen bidez, familia ugariko titulu orokor edo              
berezi baten jabe dela, %20ko deskontua eduki ahal izateko, familia ugari orokorren kasuan, eta %50ekoa               
familia ugari berezien kasuan. 

 

1.  ESKAERA MOTAK: 

Bi eskaera mota daude: 

- Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera: deskonturako eskubidea izan dezaketen            
eskatzaile guztiek aurkeztu beharko dute. Deskontua eskatutako abonuari bakarrik aplikatuko zaio, ez            
erabileragatiko zenbatekoei. 

 

- Bonu arrunta edo noizean behingo egiteko eskaera: eskatzaileari ordainduko zaio deskontua.            
Deskontua eskatutako abonuari bakarrik aplikatuko zaio, ez erabileragatiko zenbatekoei. 

 

2.  BALDINTZAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEKO, HAU AURKEZTU BEHARKO DA: 

- Titularraren IFZren edo AIZren kopia. Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera 

eskatu nahi izanez gero, indarrean dagoen familia ugariaren tituluko kide bakoitzaren NANaren edo 

AIZren kopia aurkeztu beharko da. 

- Eskatzailearen edo familia unitatearen errolda agiria. 

- Indarrean dagoen familia ugarien tituluaren kopia, dagokion deskontua mota egiaztatzeko (familia           
ugari orokorra/familia ugari berezia). Titulua iraungi aurretik, indarrean dagoen dokumentu berria           
erantsi beharko da. 

3.  ESKABIDEA 

Eskabidea formalizatu ahal izateko, bere eremu hauek:  

        Familia ugari orokorrarengatiko deskontua (%20)  

        Familia ugari bereziagatiko deskontua (%50)  

 

Ondoren eskatzailearen datuak bete behar dira:  

1.ESKATZAILEA: Bonu arrunta edo noizean behingo egiteko eskaera egiten duenak bete beharko du,             
edo taldeko eskaeraren lehen eskatzaile izendatu den pertsonak. 

Famili ugariaren tituluaren zenbakia  
Izan-abizenak  

NAN  



 

 

2.ESKATZAILEA: Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera 

 

3.ESKATZAILEA: Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera 

 

4.ESKATZAILEA: Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera 

 

5.ESKATZAILEA: Bonu arrunta edo noizean behingo talde-sorrerarako eskaera 

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  
Jaiotze data  

Telefono-zenbakia  

Poste elektronikoa  

Pasahitza  

Izan-abizenak  

NAN  

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  
Posta-kodea  

Jaiotze data  

Izan-abizenak  

NAN  
Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  
Jaiotze data  

Izan-abizenak  

NAN  

Generoa  
Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  

Posta-kodea  

Jaiotze data  

Izan-abizenak  
NAN  

Generoa  

Helbidea (Herrialdea, probintzia, hiria, helbidea)  
Posta-kodea  

Jaiotze data  



 
 

(Taldeko eskaeraren barruan kide gehiago baldin badago, inprimaki honen jarraian gehitu beharko dira) 

  

 

Baimena ematen diot Dbiziko departamentu honi eta Donostiako Udalari nire datuak beste            
administrazio edo erakunde batzuetan kontsultatzeko, eskabidearen xede den helbururako eskatzen          
diren baldintzak betetzen ditudan egiaztatzeko, eta indarrean dagoen bitartean kontsultatu ahal           
dezan. 

Baimena ematen diot Dbiziko departamentu honi eta Donostiako Udalari nik emandako datuak beste             
administrazio edo erakunde bati emateko, alderdi interesduna naizeneko izapideak egiteko eskatzen           
badituzte 

Taldeko abonu arruntaren edo noizbehinkakoaren titularra naizenez, hauek egitea dagozkit: 

▪ Taldeko abonu arruntean edo noizbehinkakoan sartzen diren pertsona guztiei erabilera          

baldintzak eta pribatutasun politika jakinaraztea. 

▪ Taldeko abonu arruntean edo noizbehinkakoan sartzen diren pertsonek egindako         

erabilerengatiko karguak nire gain hartzea, abonu horri lotutako kreditu txartelean kobratuko           
baitira. 

▪ Taldeko abonu arruntaren edo noizbehinkakoaren barruan adingaberen bat egonez gero,          

abonu horren titularrak adingabe horrengatik erantzungo du, aita/ama/legezko tutore den          
heinean, eta adingabeak sistema erabiltzeko baimena emango du. 

  

Aurkeztu beharreko dokumentazioa eta eskaera hau helbide elektroniko honetara bidali beharko           

dira: administracion@dbizi.eus. 

 

_______________(e)n, _____(e)ko ____________aren ____(e)an. 

1. eskatzailearen sinadura: 

 

Datuen babesari buruzko araudia betez, Donostiako Udalak, tratamenduaren arduradun gisa jardunez (IFK: P2007400A; helbidea:              

Ijentea kalea, 1; helbide elektronikoa: dbo@donostia.eus), jakinarazten dizu zure datuak zure seme adingabeari DBIZI zerbitzuan               

alta emateko baimena kudeatzeko erabiliko direla (idazki honetan aipatzen da). Datuak beharrezkoak dira harremana ezartzeko               

eta eskaera izapidetu ahal izateko. Datuak tratatzeko oinarria adingabearen aita/ama eta/edo tutore gisa emandako baimena da.                

Harremanak dirauen bitartean eta datuak ezabatzeko eskatzen ez den bitartean gordeko dira datuak, eta, edonola ere, aplikatu                 

beharreko legezko preskripzio epeak beteko dira. Ez dago aurreikusita datuak nazioartean lagatzea edo transferitzea. Datuak               

eskuratu, zuzendu, ezabatu, eramangarri bihurtu eta mugatzeko edo aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango dituzu.               

Horretarako, idatziz jo beharko duzu arduradunarengana UTE BIZZIS erakunde zerbitzu emailearen bidez, helbide honetan:              

Zorroaga pasealekua, 23-25, Donostia. "DBIZZI datuak babesteko eskubideak erabiltzea” adierazi beharko duzu eskabidean, eta              

zure nortasunaren identifikazio agiriaren kopia erantsi. Emandako baimena kentzeko eskubidea duzu, eta jakinarazten zaizu              

baimena kentzeak berekin dakarrela adingabea zerbitzuan baja ematea. Kontrol Agintaritza eskumendunean (Datuak Babesteko             

Euskal Bulegoa: www.avpd.euskadi.eus) erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzu. 
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