GIDABAIMENA LUZAPENA
Iraunaldi amaierako dataren aurretiko hiru hilabeteetan eska daiteke azterketa zentroetan edo Trafiko Buruzagitza
Probintzialetan.Dagozkien kasuetan,atzerritik ere eska daiteke.

GIDARIEN AZTERKETA ZENTROETAN
1º NORTASUN ETA EGOITZAREN SINESTAMENDUA:
- NAN edo PASAPORTEA: originala indarrean.
- EGOITZAREN BAIMENA edo bere herrialdeko NORTASUN AGIRIA edo PASAPORTEA ATZERRITARREN
ERREGISTRO NAGUSIAN IZEN EMATEAREN EGIAZTAGIRIAREKIN batera atzerritar Komunitarioentzat: originala
indarrean.
- EGOITZA BAIMENA komunitarioak ez diren atzerritarrentzat: originala in indarrean.
2º GAITASUN PSIKOFISIKOAREN TXOSTENAREN IGORPEN TELEMATIKORAKO MEDIKU-AZTERKETA EGIN.
3º IV.3 TASA : 24,10 €
Zentroan argazkia aterako zaio eta luzapen eskaera sinatu beharko du.

TRAFIKO BURUZAGITZA PROBINTZIALETAN
1º ESKAERA inprimaki ofizialean Trafikoko Buruzagitzetan erabilgarri eta TZN-aren web orraialdean (www.dgt.es).
2º IV.3 TASA : 24,10 €
3º NORTASUN ETA EGOITZAREN SINESTAMENDUA:
- NAN edo PASAPORTEA: originala indarrean.
- EGOITZAREN BAIMENA edo bere herrialdeko NORTASUN AGIRIA edo PASAPORTEA ATZERRITARREN ERREGISTRO
NAGUSIAN IZEN EMATEAREN EGIAZTAGIRIAREKIN batera atzerritar Komunitarioentzat: originala indarrean.
- EGOITZA BAIMENA komunitarioak ez diren atzerritarrentzat: originala in indarrean.
4º GIDARIENTZAKO AZTERKETA ZENTRO BATEK Gidarien Erregistrora jakinarazitako GAITASUN PSIKOFISIKOKO
TXOSTEN TELEMATIKOA.
5º FARGAZKIA: originala 32 x 26 mm-koa kolorean eta atzealde leunarekin, aurretik hartuta burutsik eta kristal iluneko betaurrekorik gabe edo
pertsona Identifikatzea eragoz dezakeen beste edozein janzkirik gabe.
Erlijioa dela-eta ilea estalita daramaten eskatzaileak badaude, beloaz eginiko argazkiak eman daitezke baina, onartuak izateko, derrigorrezko
baldintza hau bete behar da: aurpegiaren obaloa ilearen sortzetik kokotsera arte guztiz estalgabetuta egon behar da, pertsona identifikatzea galarazi
edo oztopa ez dezaten.
6º ARGAZKI TALOIA: dagokion laukitxoa bete eta sinatuta.

ATZERRITIK
Eskaera orriak kontsulatu eta diplomazia ordezkaritzen bitartez eskaera orriak egingo dira ondorengo dokumentazioaz.
- IV.3 TASAren ordainketaren frogagiriaren kopiarekin : 24,10 €
Ordainketa banku-transferentziaren bitartez egingo da ZENBATEKO ZEHATZA eurotan Trafiko Buruzagitza Nagusira:
- IBAN: ES29 2100 5731 7602 0020 4028
- SWIFT: CAIXESBBXXX
Banku-transferentziaren kostuak interesatuak ordainduko ditu eta bertan eta hurrenkera honetako kontzeptuan:
1.NAN-2. Abizenak eta izena-3.Gidabaimenaren berritze tasa.
-Interesatua dagoen herrialdearen mediku batek eginiko GAITASUN PSIKOFISIKOKO TXOSTENA eta delako herrialdeko Misio
Diplomatiko edo Espainiako Kontsularen Bulegoko bisa eskatzailearen argazki egin berri batekin. Gidatzeko gaitasuna zehaztu beharko du.
-ARGAZKI TALOIA: dagokion laukitxoa bete eta sinatuta.

(IKUSI ATZEALDEAN)

SUPOSIZIO BEREZIAK
HELBIDEA: Aldaketa kasuan, helbide berria jakinaraz ezazu.
Erroldatze-helbide eta EJGZko frogagirien aurkeztu ordez, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak informazio hori telematikoki
ziurtatzeko berariazko baimena eman daiteke. Horretarako, izapide-eskabideko formularioan dagokion laukitxoa markatu, edo
egoitza elektronikoan edo Trafikoko Buruzagitzetan eskuragarri dagoen berariazko baimen-formularioa bete behar duzu.
Informazio onargarria jasotzen ez bada,egin daitekeen konponketak agiriak aurkeztea behar izango du.
TASA: A) 70 urtetik gorakoek ez dute tasarik ordaintzen.
B) Arrazoi medikuengatik luzapena xedaturiko epetik beherakoa denean tasen salneurriak ondorengoak izango dira:
4 Urte Arte

19,30 €

3 Urte Arte

14,50 €

2 Urte Arte

9,70 €

Urte bat edo gutxiago

4,90 €

Hiru era tasak ordaintzeko: internetez www.dgt.es helbidean, banku-txartelaz Trafikoko Buruzagietan eta kontu-korronteaz edo
eskudirutan finantza-erakundeetan (791 inprimakia eskuragarri dago Buruzagietan eta hemen: www.dgt.es)
(Eguneratua: 22/06/2018)

