Prestación económica por coidado de menores
afectados polo cancro ou por outra enfermidade grave
1.- DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
Primeiro apelido

Nome

Segundo apelido

Data de nacemento

Número da Seguridade Social

DNI-NIE-pasaporte

Teléfono fixo
Teléfono móbil

Domicilio habitual: (rúa ou praza)
Código postal

Localidade

Relación co menor

Número

Nacionalidade Empresa

Provincia

Proxenitor

Bloque Escaleira

Adoptante

Titor

Piso

Porta

C.C.C.

Correo electrónico:

Acolledor preadoptivo/permanente

¿É familia monoparental? (Considérase familia monoparental a composta por un só proxenitor e un ou varios fillos)

SI

NON

2.- DATOS IDENTIFICATIVOS DO OUTRO PROXENITOR/ADOPTANTE/ACOLLEDOR
Primeiro apelido
DNI-NIE-pasaporte

Nome

Segundo apelido
Número da Seguridade Social

Traballa por conta

Allea

Propia

Pertence en razón da súa actividade ao:
Réxime Xeral da Seguridade Social
Réxime Especial de

[Empresa

Outros

C.C.C.

]

3.- DATOS DO MENOR OU MENORES
Apelidos e nome

DNI-NIE-pasaporte

Data de nacemento

Apelidos e nome

DNI-NIE-pasaporte

Data de nacemento

4.- MOTIVO DA SOLICITUDE
INGRESO HOSPITALARIO DO MENOR
Data de ingreso hospitalario do menor
¿Reduciu a xornada laboral?

SI

NO

Data de inicio da xornada reducida

Porcentaxe de redución (polo menos do 50 %)

5.- OUTROS DATOS
5.1 LINGUA COOFICIAL na que desexa recibir a súa correspondencia

2

Apelidos e nome:

DNI-NIE-pasaporte

5.2 DOMICILIO PARA COMUNICACIÓNS PARA EFECTOS LEGAIS (só se é distinto do indicado no apartado 1)
Domicilio habitual: (rúa ou praza)
Teléfono de contacto

Número

Porta

Localidade

Código postal
País

Provincia

Bloque Escaleira Piso

Apartado de correos

Correo electrónico:

6.- ALEGACIÓNS

7.- MODALIDADE DE COBRAMENTO DA PRESTACIÓN
EN CONTA BANCARIA

DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos que consigno na presente solicitude, que subscribo para que
se me recoñeza a prestación económica por coidado de menores afectados por cancro ou outra enfermidade grave,
e manifesto, igualmente, que fun informado de que teño a obriga de comunicarlle á mutua calquera variación que
poida producirse nestes mentres perciba a prestación.
,a

de

de 20

Sinatura do solicitante,
Información detallada sobre protección de datos
O asinante deste documento manifesta que os datos persoais son certos e que os datos de terceiras persoas que se proporcionen cando corresponda deberán contar co consentimento destas despois de
ser informadas.
Responsable do tratamento: os datos persoais proporcionados son tratados por IBERMUTUA, mutua colaboradora coa Seguridade Social n.º 274 (IBERMUTUA), con domicilio en c/Ramírez de
Arellano, n.º 27, 28043-Madrid, teléfono de contacto 900.23.33.33 e correo electrónico de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Pode contactar co delegado de protección de datos no
enderezo: dpd@ibermutua.es
Finalidades do tratamento: os datos persoais son tratados para xestionar a relación con IBERMUTUA, tramitar a súa solicitude e o expediente de prestacións económicas da Seguridade Social que
proceda cando se efectúe esta. Estes datos son necesarios para os fins indicados.
De igual maneira, os seus datos de contacto serán tratados para remitirlle a información, as notificacións e os avisos relativos aos servizos prestados, o que poderá facerse mediante o envío de
mensaxes de texto e correos electrónicos, se para iso nos proporciona o seu número de teléfono ou un enderezo de correo electrónico. Por iso, deberá manter actualizados os datos de contacto
(enderezo, teléfono, correo electrónico) que lle proporcione a IBERMUTUA.
Lexitimidade: a base da licitude do tratamento dos datos persoais é o cumprimento das obrigas legais de IBERMUTUA derivadas da súa condición de mutua colaboradora coa Seguridade Social e o
consentimento outorgado co asinamento do presente documento.
No caso de que se negue a facilitar os seus datos ou se opoña ao seu tratamento, teremos que suspender a nosa atención e a prestación dos servizos solicitados.
Destinatarios dos datos: os datos persoais poderán serlles comunicados aos organismos da Seguridade Social, ás entidades incluídas no Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e aos organismos
da Administración Pública, en cumprimento dunha obriga legal. Así mesmo, seranlles comunicados ás entidades financeiras para a xestión do pagamento da prestación solicitada.
Prazo de conservación dos datos: os datos persoais serán conservados durante os prazos esixidos legalmente pola normativa reguladora das mutuas colaboradoras coa Seguridade Social e os prazos
necesarios para a atención das posibles responsabilidades derivadas do seu tratamento ou da relación xurídica subxacente durante o prazo de prescrición destas, en virtude da lexislación civil, mercantil,
laboral, fiscal, administrativa e en materia de protección de datos.
Exercicio dos dereitos: pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e, cando proceda legalmente, portabilidade, enviando unha comunicación ao enderezo c/
Ramírez de Arellano, n.º 27, Madrid-28043, ou ao enderezo electrónico: derechosdatospersonales@ibermutua.es, concretando o dereito solicitado e acreditando a súa identidade. Se considera que os
seus dereitos non foron suficientemente atendidos, ten dereito a presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos a través do seu sitio web www.agpd.es, o enderezo
c/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid, ou teléfono de contacto 912 663 517.
Máis información: no Aviso legal e privacidade de www.ibermutua.es

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE
1. DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE.- Este apartado encherase cos datos de identificación persoal e de
residencia permanente do solicitante.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DO OUTRO PROXENITOR.- Se hai outro proxenitor, encha cos seus datos

de identificación persoal e laboral, indicando se pertence ao Sistema da Seguridade Social. Se pertence a outro
sistema ou colexio profesional, indíqueo.

3. DATOS DO MENOR OU MENORES.- Encha cos datos solicitados. Se o menor fixo 14 anos o dato
DNI/NIE/pasaporte é obrigatorio.

4. MOTIVO DA SOLICITUDE.- Encha os recadros correspondentes e consigne as datas e datos dos que
dispoña.

5. OUTROS DATOS
5.1 A elección da LINGUA COOFICIAL só terá efectos nas comunidades autónomas que a teñan

recoñecida.

5.2 O DOMICILIO PARA COMUNICACIÓNS para efectos legais só debe indicarse cando desexe recibilas
noutro enderezo distinto ao seu habitual, incluídas as comunicacións oficiais nas que se lle pidan
actuacións en prazos determinados. Se desexa que se lle envíen a un apartado de correos, pode indicalo
tamén.

6. ALEGACIÓNS.- Se quere engadir algo que considere importante para tramitar a súa prestación e que non
vexa recollido nesta solicitude, póñao neste apartado da forma máis breve e concisa posible.

7. COBRAMENTO DA PRESTACIÓN.Poña especial coidado cando encha os recadros do «código da conta do cliente», para que non haxa problemas
cando fagamos o ingreso.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA A TRAMITACIÓN DA PRESTACIÓN EN TODOS OS CASOS
1. Acreditación da identidade dos interesados (tamén do causante, se ten 14 anos) mediante fotocopia da seguinte
documentación en vigor:
– Españois: documento nacional de identidade (DNI).
– Estranxeiros: pasaporte ou, se é o caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE (número de
identificación de estranxeiro) esixidos pola AEAT para os efectos do pagamento.

2. Certificado da empresa no que conste a contía das bases de cotización por continxencias profesionais, así como
a porcentaxe de parcialidade na redución de xornada.

3. Documentación relativa á cotización:
–
–

Para os artistas e profesionais taurinos: declaración de actividades e xustificantes de actuacións que non
fosen presentados na Tesourería Xeral da Seguridade Social.
Traballadores responsables do ingreso das cotas: xustificantes do pagamento dos 3 últimos meses.

4. Certificado do facultativo do Servizo Público de Saúde no que conste que o menor se atopa afectado por cancro

ou outra enfermidade grave que require ingreso hospitalario de longa duración, no que se indique a data estimada
de duración do ingreso e, se o menor precisa dun tratamento continuado da enfermidade fóra do centro
hospitalario, que indique a duración estimada deste.

5. Fotocopia do libro de familia ou, na súa falta, certificado da inscrición do fillo no Rexistro Civil ou
resolución xudicial da adopción.
6. Resolución administrativa ou xudicial SÓ para os casos de acollemento/tutela.
7. Acordo entre proxenitores sobre o gozo da prestación.
SÓ NO CASO DE TRABALLADORES RESPONSABLES DO INGRESO DAS COTAS:
8. Declaración que indique a porcentaxe de redución da xornada de traballo e unha declaración de situación da
actividade na parte desa resolución.

OUTROS DOCUMENTOS:
9. No suposto de non-convivencia dos proxenitores, e en ausencia de acordo sobre quen debe percibir a
prestación, a documentación que acredite a custodia ou a cargo de quen está o menor.

10. No caso de familias monoparentais: fotocopia do libro de familia no que conste un só proxenitor ou, no caso de que

consten dous proxenitores, certificado de defunción dun deles, ou resolución xudicial na que se declare o abandono da
familia por parte dun deles.
11. Se o outro proxenitor non pertence ao sistema da Seguridade Social debe achegar, se é o caso:
-

certificado expedido pola unidade de persoal do seu centro de traballo indicando que este realiza unha
actividade laboral encadrada no sistema de clases pasivas ou
certificado do colexio profesional ao que pertenza, se se trata dunha actividade profesional.

