
HIPOTEKA BITARTEKARITZARAKO ZERBITZUA ESKATZEKO DOKUMENTUA 

Eusko Jaurlaritzaren mendeko doako bitartekaritza zerbitzu publikoa eskatzea. TAPeko kide diren 
profesionales osatua dago. Honen bidez, …………………………………………………………………………………………… 
finantza erakundearekiko zorpotze-arazoetan bitartekaritza egiteko baimena eman da. 

Prozesuak 2 hilabeteko iraupena izango du, gutxienez, eskaera sinatzen den unetik. Arrazoi justifikatu 
bat tartean egonda soilik luzatu ahal izango da epe hori. 

BALDINTZAK 
▪ Finantza Erakunde horrekin hasitako negoziazioan konponbiderik lortu ez izana.
▪ Enkantean ez egotea.
▪ Hipoteka-mailegua 350.000 €-tik gorakoa ez izatea (hipoteka  sinatu zen unean).
▪ Ohiko etxebizitza Euskadin kokatua egotea / Jabetzan veste etxebizitzarik ez izatea. 

1.- ESKATZAILEAREN DATUAK 

NAN AIZ / Pasaporte-zenbakia 

1. Abineza 2. Abizena

Izena Sexua G A 
Jaioteguna …….. /..…… / …..… Lekua Herrialdea 

Nazionalitatea Egoera Zibila E-gabe E M D Besteak 

Helbidea Zb Solairua 
Herria P.K. Probintzia 

Telefonoa E-maila

2.- AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK (Originalaren 
kopiak) 
(*) Aurkeztea Derrigorrezkoa da eta izendatuki langileari 
entregatuko zaizkio. 

OHARRAK 

Titularraren NANa (*) 

Ersoketa-eskritura (*) 

Mailegu-eskritura (*) 

Finantza erakundearen dokumentu eguneratua, 
maileguaren egoeraren inguruan. 

(*) Erooladatze-ziurtagiria (*) 

Familia unitateko kide guztien eta maileguaren 
titularren arrenta aitorpena edo diru-sarreren  

Beste zor batzuen inguruko xehetasuna 

Jasotako jakinarazpen judizialak 

Bestelakoak 

    (*) Baimena ematen dut / eskatzen dut jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez egiteko 

Sinadura: ………..…………………………………….. Data: ………………………………………………….. 

------------------------------------------- DATUEN BABESARI BURUZKO LEGE OHARRA------------------------------------ 

DBLOren 5. Artikuluaren arabera, jakinarazi nahi dizuegu eskaera burutu ahal izateko beharrezko datu pertsonalak fitxategi batean 

gordeko direla, Horren hartzailek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko organoak eta Ekintza Profesionaleko 

Txandak izango direla, eta Txanda osatzen duten korporazioak izango direla arduradunak. Interesdunak datual ikusi, ezabatu eta 

aurka egiteko eskubideak gauzatu ahal izango ditu, aipatutako organismoetan. 
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