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EUSKARAZKO ERROTULUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZA ESKAERA
Eskatzailearen datuak:
Eskatzailearen izena

NAN-AIZ

HELBIDEA

Herria

Telefonoa

Helbide elektronikoa

Jarduerari buruzko datuak

Izen komertziala

PK

NAN-AIZ-IFK

Jarritako testua

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak (helbidea goikoa ez bada):
Helbidea

Telefonoa

Herria

Helbide elektronikoa
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Banketxea (dirulaguntza sartzeko):
Kontu-zenbakia (IBAN barne)

Banketxea
E

S

Zumaiako Udalari baimena ematen diot hala behar denean eskabide honetan adierazitako datuak
egiaztatzeko behar dituen frogatze-lanak egin ditzan, eta behar adina txosten eta datu eskuratu ditzan
beste erakunde publiko zein pribatuetatik, finantza-erakundeak barne

BAI

Ez

Adierazten dut ez dudala debekurik dirulaguntza publikoak jasotzeko.
Espreski baimena ematen diot Zumaiako Udalari, hala behar denean, zuzenean Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ogasun eta Finantza Departamentuari eskatzeko beharrezkoak diren zerga datuak, idatzi
honetan zehazten den dirulaguntza eskatzeko baldintza guztiak betetzen direla kreditatu, egiaztatu eta
datuok eguneratu ditzan; baita, betiere adierazitako helbururako, edozein erakunderen edo
administrazio publikoren datu baseetatik beste edozein datu pertsonal lortzeko ere.

BAI

EZ

Dirulaguntza eskatu ahal izateko, agiri hauek erantsi beharko zaizkio eskabideari:
-Euskaraz jarritako errotuluaren edo toldoaren faktura eta ordaindu izanaren agiria
-Jarritako errotuluaren argazkia
-Hirugarrenen alta emateko agiria (hurrengo orrialdean), banketxean sinatuta eta zigiluz jota, aurrez
aurkeztu ez bada.

20

ko

(a)ren
(Eguna)
Sinadura
(izen-abizenak eta NAN-AIZ adieraziz)
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HIRUGARREN INTERESDUNARI ALTA EMATEA
(lehen aurkeztua bada, ez da beharrezkoa agiri hau betetzea)

HIRUGARRENA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

NAN/AIZ/IFZ
Izena eta bi abizenak
Helbidea

Posta-kodea

Herria

Lurraldea
BANKUAREN DATUAK
BANKUA (IBAN kode eta guzti)

BULEGOA

KOD

KONTU-ZENBAKIA
JABEA

Oharra: Kontuaren jabeak hirugarrena bera izan behar du.

C Bankuaren adostasuna

D Hirugarren interesdunaren adostasuna

E Udalaren onespena

Sinadura eta zigilua

Sinadura

Sinadura eta zigilua

20

ko

(a)ren
(Eguna)
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