HjK Ansökningsblankett

Neptuni Ordens Hjälpkommitté
Denna ansökan avser

1 Personuppgifter
För- och efternamn
Personnummer – 12 siffror
Bostadsadress
Postnummer, ort
Telefonnummer
E-postadress
Bankkonto – inkl clearingnummer
Civilstånd
Barn under 18 år

Ny ansökan

Årlig förnyelse

För- och efternamn

Personnummer – 12 siffror

som jag har försörjningsplikt för

2 Efterlevande efter – (besvaras vid ny ansökan)
Namn
Född
Avliden
3 Anställning – (besvaras vid ny ansökan)
Befattning
Ev nuvarande anställning
Tidigare befattning ombord

Arbetsgivare

Sista anställningsdag
Antal sjömånader*
*För att komma i fråga som understödstagare ska sjömannen ha fullgjort
75 seglationsmånader efter 20 årsålder.
4 Ekonomi
Inkomster före skatt
Arbete
Pension
Övriga inkomster
Tillgångar
Villa/bostadsrätt
Bankmedel
Övriga tillgångar

Egna

Makes/makas/sambos
kr
kr
kr

Ja

Nej

Ja
kr
kr
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Skulder
Bostadslån
Övriga lån

kr
kr

5 Övriga upplysningar som kan vara av vikt för bedömningen av ansökan.

6 Samtycke till lämnade personuppgifter.
Neptuni Orden (www.neptuniorden.se) ansvarar för hur personuppgifterna hanteras.
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer att användas för att möjliggöra korrekt bedömning för ev understöd. Enligt personuppgiftslagen (GDPR) ska
uppgifterna raderas när kontakten mellan Orden och understödsmottagare upphör.
Orden ämnar dock behålla uppgifterna för Ordens historik och forskning. Dock borttages uppgifterna på egen begäran. Neptuni Orden tillhandahåller registerutdrag över
destinatärs egna personuppgifter vid anmodan och rättar uppgifter som är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande då ny information inkommit.
7 Underskrift av sökande
Ort
Datum

Med min namnteckning intygar jag att ovanstående uppgifter stämmer överens med verkligheten.
Jag är också informerad om reglerna för personuppgifterna och samtycker till att lämna dessa.

8 Uppgifter om god man eller förvaltare
För- och efternamn
Telefonnummer
Vänligen bifoga kopia på registerutdrag.
9 Bilaga
Till ansökan skall kopia på senaste slutskattsedel bifogas (gäller vid ny ansökan).
10 Sänd in ansökan
Neptuni Ordens
Hjälpkommitté
Skeppsbron 10, 2 tr
11130 Stockholm

När din ansökan har inkommit till Hjälpkommittén,
kommer den att behandlas skyndsamt. Du kommer att
tilldelas en kontaktperson som hör av sig till dig.
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