
 

 
 

ARGINDARREZ LAGUNDU TXIRRINDA 
EROSTEKO DIRU LAGUNTZA ESKATZEKO 

INPRIMAKIA   
 

Ekarri beharreko dokumentuak:  
 
 Eskatzeko inprimakia behar bezala bete eta sinatua; 
 Ohoreagatiko agiri batez hartu engaiamendua hitzarmena iraun bitartean txirrinda 

ez saltzeko; salduz gero laguntza itzuli beharko da (ik. 8. art.) 
 Argindarrez lagundu bizikletaren eroste fakturaren kopia, laguntzaren titularraren 

izenean. Fakturaren datak 2020ko ekainaren 29az geroztikoa behar du izan eta 
hornitzailea nor den eta data azaldu behar ditu;  

 Argindarrez lagundu txirrindaren homologatze agiriaren kopia;  
 Bizilekuaren 3 hilabete gabeko frogariria (alokairuaren ordainagiria, argindar, gas 

edo edateko uraren faktura, lansari agiria, Pôle emploi agiria, erretreta sariaren 
frogagiria, edo eman edo jaso pentsio baten frogagiri bat), bizikletaren fakturan 
ageri diren izen eta helbide berekin;  

 Familia kozientea adierazten duen azken ordainketa-ziurtagiria (CAF, MSA, beste), 3 
hilabete baina gutiagokoa, ala, halakorik ezean, etxebizitzaren gaineko zergaren 
azken agiria ala erreferentziako irabazi fiskala eta zati fiskal kopurua adierazten 
dituen zerga-agiria. 

 Eskatzailearen nortasun txartelaren edo pasaportearen kopia bat;  
 Bankuko nortasun agiria (RIB) edo posta nortasun agiria (RIP); 

 

 
Eskatzailea:  
 

• Deitura: 

• Izena:  

• Sorteguna:  

• Helbidea: 

• Telefono zenbakia :   ----/----/----/----/----- 

• Elektroniko Helbidea :____________________________@__________ 

• Senitartea osatzen dutenen kopurua:  

  



• Enpleguari dagokion egoera:  

 Ikaslea,  
 Lanean ari den profesionala,  
 Langabea,  
 Erretretaduna 

 

• Lanean ari bazara / lanbidea: 
 

• Lanposturik baduzu: lantokiaren helbidea: 

 
Txirrinda: 
Marka, modeloa, eroste prezioa, saltzailea (izena eta helbidea): 

(faktura erantsi) 
 

• Nola mugitu ohi zara:  
 

• Txirrinda beste ibilgailuren baten ordez erabiliko duzu?: bai/ez 
 

• Zein bidaia motatarako baliatuko duzu bizikleta hori?  
 

• Non aparkatuko duzu?  
 

• Nola ukan duzu laguntzaren berri?  
 Prentsaren bidez,  
 Ahoz aho,  
 Herriko Etxearen webgunean,  
 Sare sozialetan  
 Besterik (zehazt ezazu) 

 

• Diru laguntza hori gabe erosiko zenukeen bizikleta hori?: bai/ez 

• Diru-laguntza hauteman nahi dut : 
 

 Eurotan (130) 
 Euskotan (150) 

 
 

 

Ohoreagatiko engaiamendua  

Nik (deitura, izena) ………………………………………………………………… naizen honek honela diot:  

 Engaiatzen naiz bizikleta ez saltzera diru laguntza jaso dudan egunetik 12 hileko epean 

 Ezagutu dut esleitze araudia  

Uztaritzen egina ……………………(e)an 

(sinadura)  

Iruzkinak / Oharrak:  


