
Berritu ezazu era errazenean zure  
Elektrizitateko Gizarte Bonua
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Gizarte-bonuak 2 urteko iraupena du, familia ugarien kasuan izan ezik; halakoetan, gizarte-bonuaren 
iraupena familia ugariaren titulua iraungitzen denean amaitzen da.

Elektrizitateko Gizarte Bonua baliozkotasun-data baino gutxienez 15 egun baliodun lehenago 
berriztatu behar da. Baliozkotasun-data zure faktura guztietan ikus dezakezu.

Elektrizitateko Gizarte Bonua berriztatzeko, eskatzeko behar izan zenuen dokumentazio bera behar 
duzu eta pauso berberak egin behar dituzu.

Jarraian, bonua berriztatzeko behar den informazioa laburbiltzen da.

Zure Gizarte Bonua berriztatzeko, egiazta ezazu jarraitzen duzula honako baldintza hauek 
betetzen:

 1.  Berriztatu nahi den Elektrizitateko Gizarte Bonuari lotutako hornidurak jarraitzen du ohiko 
etxebizitzakoa izaten.

 2.  Jarraitzen dituzu kontsumitzaile ahulari eskatzen zaizkion baldintza pertsonalak eta familiari eta 
errentari buruzkoak betetzen:

Kontsu-
mitzaileen 
kategoriak

Deskontua
Pentsiodunak

(Gutxieneko 
pentsioa)

Errenta-muga betetzen duen familia-unitatea
Familia  
ugariak

Adingaberik gabe Adingabe 1 2 adingabe

Ahultasun-
egoeran %25

BALDINTZA  
GEHIGARRIRIK 

GABE

 11.279 e 
(1,5xIPREM) 

15.039 e 
(2xIPREM) 

15.039 e 
(2xIPREM)  

18.799 e 
(2,5xIPREM) 

18.799 e 
(2,5xIPREM) 

22.559 e 
(3xIPREM) 

BALDINTZA 
GEHIGARRIRIK 

GABE

Ahultasun-
egoera larrian %40  7.520 e

(1xIPREM)
5.640 e 

(0,75xIPREM)  
7.520 e 

(1xIPREM) 
 7.520 e 
(1xIPREM) 

9.340 e 
(1,25xIPREM) 

9.340 e 
(1,25xIPREM) 

11.279 e 
(1,5xIPREM) 

 15.039 e
(2xIPREM) 

Beherapen mota bakoitza eskuratu ahal izateko errenta baldintzak (IPREMaren arabera): 

IPREM urtero eguneratzen den Eragin Anitzeko Errenta Adierazle Publikoa da. Une honetan 7.520 €/urtekoa da.

-  %33ko edo gehiagoko desgaitasun aitortua. 
- Genero-indarkeriaren biktima. 
- Terrorismoaren biktima.

- II. edo III. graduko mendekotasuna. 
- Guraso bakarreko familiak.

Onuradunaren familiako kideren batek abagune hauetako bat baldin badu, errentaren muga handiagoa 
aplikatuko zaio, goiko taulako gelaxka marra berdedun egokiaren arabera:

2 PAUSOA:  
Dokumentazioa prestatu

3 PAUSOA:   
Dokumentazioa bidali edo entregatu

o

1 PAUSOA:  
Eskakizunak egiaztatu eta bete 

Pentsiodunak* 

Familia-unitatearen 
errenta ezarritako mugak 
bezalakoa edo txikiagoa 
izatea**

Familia ugariak

*      Familia unitateko kide guztiek erretiratzearen edo ezintasun egonkorraren ondoriozko Gizarte Segurantzaren gutxieneko pentsioa jasotzen 
dute.

**   Familia unitateak legez bananduta ez dauden ezkontideak eta aita edo ama hartzen ditu barnean. Kasu bietan, gurasoen etxean bizi diren 
seme-alaba adingabeekin eta adinez nagusiekin, legez ezgaituak badira eta Familia Liburuan eta erroldan agertzen badira.
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 Zer dokumentazio aurkeztu behar duzu eskaera egiteko?

Dokumentuak Non eskuratu?
Pentsiodunak 

(gutxieneko 
pentsioa)

Errenta-muga 
betetzen duen 

familia-unitatea
Familia ugariak

1. Gizarte Bonuaren eskaera, 
familia-unitatean dauden 14 urtetik 
gorako kide guztiek sinatuta

 www.curenergia.es/
bono-social

900 200 708

Arreta Puntuak

2. Familia-unitatean dauden 14 
urtetik gorako kide guztien  NAN 
edo AIZren fotokopiak
14 urtetik beherakoak barne, baldin 
eta nortasun-agiririk badute

3. Familia-liburuaren fotokopia
edo titularraren banakako orriaren 
egiaztagiria eta familia-unitatea 
osatzen duen kide bakoitzaren 
egiaztagiriak, edo eskatzailearen 
egoera zibila modu sinesgarrian 
egiaztatzen duen edozein 
dokumentu, agintaritza eskudunak 
igorritakoa (adibidez, “bizi- eta 
egoera-ziurtagiria”)

Erregistro Zibila 

4. Indarrean dagoen
 erroldatze-ziurtagiria, titularra 
eta familia-unitateko kide guztiak 
adierazita

Udalak 

5. Indarrean dagoen familia 
ugariaren tituluaren fotokopia

Familia Saila, 
autonomia-

erkidegoetako
 Gizarte Zerbitzuetan

6. “Egoera berezien” egiaztagiria.
Ez da adieraziko egoera berezia zein 
den, ezta familia-unitateko zein kide 
dagoen egoera horretan 

Gizarte Gaien Saila,  
udaletan edo 
autonomia-

erkidegoetan

Egoera berezietan 
bakarrik (guraso 

bakarreko 
familiak izan ezik)

Nafarroan, eskaerarekin batera, errentaren aitorpena edo familia-unitateko kide guztien egozpen-ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. Familia 
ugariek % 40ko beherapenera iristeko eskaeren kasuan bakarrik aurkeztu beharko dute dokumentazio hori.

•   www.curenergia.es/bono-social

• App Curenergía

• bonosocial@curenergia.es

• Puntos de Atención

• CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U. 
Apartado de Correos 61.017 - 28080 Madrid

 o       Dena prest duzunean, dokumentazioa bide hauetako batera bidali edo entrega dezakezu:

Familia ugarientzako Elektrizitateko Gizarte Bonua aplikatzeko data eguneratzea.

Familia ugaria direlako Elektrizitateko Gizarte Bonuaren onuradun direnek, tituluaren baliozkotasuna iraungitzear 
dagoela, %40ko deskontua izateko errentari buruzko baldintza egiaztatu nahi ez badute eta gizarte-bonua eman 
zitzaienetik familia-unitatean aldaketarik izan ez badute, Elektrizitateko Gizarte Bonua aplikatzeko data eguneratzea 
erabaki ahal izango dute.

Kasu horretan, familia ugariaren titulua berriztatu ondoren, honako dokumentazio hau bakarrik aurkeztu beharko dute:

- Elektrizitateko Gizarte Bonuaren aplikatze-data eguneratzeko berariazko inprimakia, Arreta Puntuetan edo telefono 
bidez (900 200 708) eska daitekeena.

- Familia ugariaren titulu berriztatuaren fotokopia.

Dokumentazioa Arreta Puntuetan aurkeztu ahal izango da, baita posta elektronikoz eta posta arruntez ere.


