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Zer egin langabezian geratu 
bazara? 

 
 

Langabezian geratu bazara, kontuan izan behar duzu 
Lanbidek ez duela eskumenik prestazio edo subsidioei 

dagokienez. Beraz, eskaera Estatuko Enplegu Zerbitzu 

Publikoan (INEM zena) egin beharko duzu; ardura horrek 
du-eta. 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
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ERTE BATEN ERAGINPEAN BAZAUDE 

 

 
No es necesario que los/as trabajadores/as en ERTE se den de alta en Lanbide. 

 

Ez da beharrezkoa ERTEn dauden langileak Lanbiden alta hartzea. 

Prestazioaren kudeaketa enpresaren eta SEPEren artean izapidetuko da, langabezia-
prestazioen eskaera kolektibo baten bidez, hark eragindako langileen izenean, 
SEPEren aurrean. 

 

 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
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ERTE BATEK ERAGIN GABEKO 

LANGABEZI-EGOERAN BAZAUDE 

1. Lanbiden Alta eman 

 Inoiz ez baduzu Lanbiden izena eman, zure datuak bete behar dituzu  erregistro honetan: LANBIDEn alta emateko eskabidearen 
erregistroan. Behin zure eskaera jaso eta baliozkotu ondoren, SMS bat bidaliko dizugu Nire Lanbidenetera-era sartzeko gakoarekin. Bertan 
zure datuak egiaztatu eta eguneratu beharko dituzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dagoeneko LANBIDEn inskribatuta bazaude, zure eskaera "aktibo" dagoen egiazta dezakezu zure identifikazio-datuak (NAN eta jaiotze-
data) erregistroan osatzen dituzunean: Lanbideko alta-eskaeraren erregistroan. Bertan  zure egoeraren berri ematen dizugu. Eta, baja 
egoeran baldin bazaude, zure eskaera "berriz aktibatzen" dugu. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=E
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=E
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/GE_IDENTIFICAR?LG=E&ML=&TPRG=L
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!MI_INSCRIPCION_LANBIDE?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=E
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2. Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan SEPE prestazioa edo subsidioa eskatzea. 

 

  Cl@ve iraunkorra, ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa baduzu, erabili SEPEren egoitza elektronikoa gestioak egiteko: 
eskabidea aurkeztu 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv00A
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
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 Ziurtagiri elektronikorik ez baduzu, berriz, aurretiko hitzordua eska dezakezu. Baina adierazten dizuten egunean ez 
zaitez zure bulegora joan. SEPEko kudeatzaileak ahalik eta lasterren jarriko dira zurekin harremanetan. 

Bete itzazu telefono eta/edo posta elektroniko eremuak hitzordua gogorarazteko gordekin-orrian: eskatu aurretiko 
hitzordua SEPE bidez. 

 

 

 

 

 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
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3. Baldintzak betetzen badituzu, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) eska dezakezu. 

  

  Kredentzial elektronikoak badituzu, Eusko Jaurlaritzaren Erregistro Elektroniko Orokorrean erregistratu 
ditzakezu DBEaren eskaera berri, itzulketa edo komunikazio baten agiriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/dbe-ohiko-galderak1/
https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/
https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/eu/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1017701&tipoPresentacion=1&language=eu
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 Kredentzial elektronikorik ez baduzu,berriz, beharrezkoa den dokumentazioa bidal dezakezu honen bidez: DBE 
Dokumentazioa Eskatzeko eta Emateko formularioa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gure webgunean beharrezkoak diren inprimaki eta eskaera guztiak aurki ditzakezu, baita erregistroan erantsi beharreko 
dokumentazioa ere. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=E&ML=
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!RGI_DOCUMENTOS_CAP?LG=E&ML=
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/dbe-inprimakiak-eta-eskaerak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/dbe-ohiko-galderak1/
https://www.lanbide.euskadi.eus/dbe/-/informazioa/dbe-ohiko-galderak1/
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ALERTA 
 
SMS bat jasotzen baduzu, enplegu-bulego baten ordez,  prestazioa 

kudeatzeko, eta zure banku-datuak eskatzen bazaizkizu, ez erantzun. 

Iruzurra da-eta. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
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