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Fyll i direkt på skärmen och skriv ut

Helsingborgs Handelsförening kan enligt sitt reglemente lämna bidrag för ”hjälp till äldre personer (över 60 år), som är behövande, sjuka
eller handikappade och som drivit handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg eller varit anställda hos handels- eller fabriksidkare, samt
bland behövande efterlevande till nämnda personer.” (Behov som täcks genom det allmännas försorg får ej tillgodoses.)

Sökandens personuppgifter
Personnr (10 siffror)

För- och efternamn

Telefon

E-post

Yrke

Födelseort

Bostadsadress

Bosatt i Helsingborg sedan år

Postnr

Ort

Beviljat anslag önskas utbetalt till
Bank

Clearingnr

Kontonr

Make/maka/sambo
För- och efternamn

Personnr (10 siffror)

Yrke

Hemmavarande barn upp till 21 år utan egen inkomst
För- och efternamn

Personnr (10 siffror)

Bostad
Antal rum

Boendeförhållanden
Ensamboende

Typ av boende
Sammanboende

Egnahem/
villa/radhus

Hyresrätt

Bostadsrätt

Tillgångar (uppge belopp/värde)
Bankmedel
Saknas

Bil/båt

Bostadsrätt/fastighet

Fritidshus
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Skulder
Typ av skuld

Belopp

Ränta per månad

Amortering per månad

Vilken är Er anknytning till ”handels- eller fabriksrörelse i Helsingborg”?
Ange var/hos vem Ni arbetat (t.ex. fabrik, kontor, affär eller liknande)

Under vilka år?

1

–

2

–

3

–

4

–

Övriga anställningar Ni innehaft

Under vilka år?

1

–

2

–

3

–

4

–
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Inkomster per månad
OBS! Alla inkomster ska uppges
både före och efter skatt

Sökande
Före skatt

Sammanboende
Efter skatt

Före skatt

Efter skatt

Lön
Pension (inkl. pensionstillskott, ATP
bostadstillägg och bostadsbidrag)
Tjänstepension, övriga inkomster
eller andra bidrag
Vårdbidrag (exkl. omkostnadsdelen)
Sjukpenning/sjukersättning/
föräldrarpenning
A-kassa

Utbildningsbidrag

Underhållsbidrag/bidragsförskott

Socialbidrag/försörjningsstöd

Summa inkomster per månad

Följande utgifter per månad

Total hyra inkl. värme och el

Ränta

Underhållsbidrag

Hemtjänst

Matdistribution (inte maten)

Trygghetslarm

Amortering (ej bostadslån)

Summa utgifter per månad

Sökande

Sammanboende
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Social situation, sjukdom, funktionshinder eller liknande. För sökande/medsökande/barn.

Ändamål. Till vad söker Ni bidrag?

Erhålles årligt eller tillfälligt understöd från andra fonder, stiftelser eller liknande? I så fall från vilka och med vilket belopp.
Namn

Kr per år
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OBS! Obligatorisk bilaga
För att kunna behandla ansökan behöver vi kopia på senaste slutskattsedel, Slutlig Skatt Taxeringsåret 2020.

Övriga upplysningar

Närmare upplysningar om mina förhållanden kan lämnas av
För- och efternamn

Telefon

1
Bostadsadress

Postnr

Ort

För- och efternamn

Telefon

2
Bostadsadress

Postnr

Ort

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
Förestående uppgifter är sanningsenliga vilket härmed försäkras. Jag godkänner att ovanstående person(er) får kontaktas samt förbinder
mig att lämna meddelande om min ekonomiska situation skulle förbättras innan ansökan avgjorts av Fullmäktige. Jag är införstådd med att
mina uppgifter om inkomst m.m. kan komma att kontrolleras i efterhand. Jag samtycker till att Helsingborgs Handelsförening behandlar
personuppgifter om mig.

Datum

Sökandens underskrift

Datum

Make/maka/sambos underskrift

Ansökan ska vara oss tillhanda senast
den XX november 2021 via post till:
HELSINGBORGS HANDELSFÖRENING
Kungsgatan 6
252 21 Helsingborg

Telefon
0709-14 45 11

Beslut meddelas alltid via e-post.
Önskas kontakt på annat sätt?
Brev

E-mail
info@handelsforeningen.com

Sms

Sökande med skattepliktiga inkomster över
4 prisbasbelopp och eller tillgångar över
stigande 1 prisbasbelopp meddelas avslag.
Beslutet kan inte överklagas. Utbetalning
sker under januari månad till angivet konto.

Hemsida
www.handelsforeningen.org
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EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning
träder i kraft i hela EU samtidigt från den 25 maj 2018. Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter PUL (Personuppgifts
lagen). Helsingborgs Handelsförening behandlar personuppgifter för de ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning,
forskning m.m. enligt följande:
• Presidiet i Föreningen behöver ha tillgång till dessa uppgifter, för att kunna bereda och besluta i enlighet med Föreningens ändamål.
• För de ansökningar som beviljats sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer vid beviljat periodiskt
understöd, beviljat belopp och bankuppgifter för utbetalning.
• Dessa uppgifter delas med Föreningens Fullmäktige, Föreningens revisor och redovisningskonsult och Föreningens bank för att kunna
verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.
• För att hålla personuppgifter aktuella för de som beviljats periodiskt understöd uppdateras och kompletteras dessa med uppgifter från
offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressuppgifter, SPAR.
• Ej beviljade ansökningar makuleras.
• All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.
Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter vänder ni er till info@handelsforeningen.com.

