Ansökan om behovsprövat ekonomiskt bistånd/gratial

Anvisningar på blankettens
baksida

Stiftelsen
Sveriges Sjömanshus
Personuppgifter
Efternamn
Samtliga förnamn

Personnummer

Gift/Sammanbor med

Personnummer

Adressuppgifter
Gatuadress

c/o

Postnummer och postort

Telefon (även riktnummer)
E-post

Mobiltelefon

Om ni är änka/änkling fyll även i nedanstående ruta
Änka/Änkling efter (efternamn)

Förnamn

Personnummer

Avliden
år

mån

Ekonomiska uppgifter m.m.
Bruttoinkomst/år

dag

Tjänst

Kr
Sammanboendes bruttoinkomst

Pension

Bidrag

Övriga inkomster

Varav utgörs av

Kr

Ja

Försörjningsplikt mot barn under 18 år?
Barn

Nej
Om svaret är ja, uppgiv namn och födelsedata här nedan
Barn

Bifogas:

•

Personbevis

•

Kopia av senaste slutskattsedel för sökande och ev sammanboende

•

Familjebevis vid försörjningsstöd

Behjälplig vid upprättandet

Datum

Namn

Sökandens namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Titel

Pengarna sätts in på:

Arbetar vid (organisation e dyl)

Bank: clearing nr

konto nr

Adress
Telefon

Katarinavägen 22
116 45 Stockholm

www.sjomanshus.se
info@sjomanshus.se

Telefon
08-641 44 37

Bankgiro
131-1406

Org.nr
802005-7173

Ekonomiskt bistånd/gratial från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus
Ekonomiskt bistånd, sk gratial kan utgå till den som är eller har varit ombordanställd eller till efterlevande
till sådan person. Som efterlevande räknas make, maka, sambo eller barn under 18 år.

Kriterier för erhållande av gratial
•
•
•

ombordanställd ska ha fullgjort 75 seglationsmånader efter 20 års ålder på svenskflaggat/svenskkontrollerat handelsfartyg eller på utländskt handelsfartyg anställd av svensk arbetsgivare
ensamboende sökande som inte har en inkomst överstigande 180 000 kr/år
sammanlevande sökande som inte har en sammanlagd inkomst överstigande 225 000 kr/år

Den som har försörjningsskyldighet gentemot barn upp till 18 års ålder kan efter särskild prövning erhålla
ytterligare belopp i bistånd/gratial.
Gratial utbetalas två gånger per år omkring den 15 juni och den 15 december.
Vid dödsfall utbetalas till dödsboet det gratial som närmast infaller efter dödsdagen.
Ansökan ställs till Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Katarinavägen 22, 116 45 Stockholm.
Från den 25 maj 2018 gäller i Sverige en ny dataskyddslagstiftning – GDPR.
Denna reglerar bland annat hantering av personuppgifter, allt i syfte att öka skyddat för Dig som person.
Stiftelsen behöver uppgifterna i detta formulär för att kunna bedöma din ansökan. Hur stiftelsen hanterar
dessa uppgifter kan du läsa om på vår hemsida www.sjomanshus.se eller så kan du kontakta kansliet med
mail eller telefon.
Email
Telefon

info@sjomanshus.se
08 641 44 37

Övriga upplysningar:

