PERSONOPLYSNING FORTROLIG
(når udfyldt)
ANSØGNINGSSKEMA

”Fælleslegatet for hærens befalingsmænd og deres slægt”
Legatet kan søges af værdige og trængende tjenstgørende eller afskedigede fastansatte
befalingsmænd i hæren samt værdige og trængende enker/enkemænd og ugifte vanskeligt
stillede børn, fortrinsvis døtre, af disse. Med enker/enkemænd ligestilles samlevere, der i
mindst 2 år har haft fælles husstand med afdøde.

Ansøgers fulde navn: ______________________________________________________
CPR-nr.: ______________________ Stilling: ___________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
Postnr.: _______________ By: ______________________________________________
Mail: ____________________________________________________________________
Ægteskabelig stilling:
 Ugift
 Gift
 Samlever

 Fraskilt

 Enke/Enkemand

Antal børn, der forsørges af ansøgeren og disses alder: ___________________________
Bruttoindkomst – før skat – i sidste kalenderår kr.: ________________________________
Evt. formue ved udgangen af sidste kalenderår kr.: _______________________________
Arv eller gaver modtaget i indeværende år kr.: ___________________________________
Tidligere og nuværende modtagne legatydelser:
Legatnavn: ______________________________________________________________
År: _________________

Beløb: ___________________________________________

Legatnavn: ______________________________________________________________
År: _________________

Beløb: ___________________________________________

Har De tidligere søgt nærværende legat og hvornår: ______________________________
Tilknytning til Forsvaret (grad og tjenestested SKAL angives):
Ansat i Forsvaret: _________________________________________________________
Tidligere ansættelse i Forsvaret: ______________________________________________
Faders/moders ansættelse/tidligere ansættelse i Forsvaret: ________________________
________________________________________________________________________

Side 1 af 3

PERSONOPLYSNING FORTROLIG
(når udfyldt)
Udfyldes kun af ansøgere, der er gift eller har en samlever.
Ægtefælles/samlevers
fulde navn og stilling: ______________________________________________________
Bruttoindkomst – før skat – i sidste kalenderår kr.: ________________________________
Formue ved udgangen af sidste kalenderår kr.: __________________________________

Udfyldes kun af børn under 18 år.
Faders fulde navn og stilling: ________________________________________________
Bruttoindkomst – før skat – i sidste kalenderår kr.: ________________________________
Formue ved udgangen af sidste kalenderår kr.: __________________________________
Moders fulde navn og stilling: ________________________________________________
Bruttoindkomst – før skat – i sidste kalenderår kr.: ________________________________
Formue ved udgangen af sidste kalenderår kr.: __________________________________

Udfyldes kun af enker/enkemænd og samlevere, der sidestilles hermed.
Tidligere ægtefælles/samlevers fulde navn og stilling: _____________________________
________________________________________________________________________

Øvrige oplysninger (herunder årsag til samt behov for økonomisk støtte):

________________, den _________
(sted)
(dato)

________________________________________
(underskrift)
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Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger samt om dine mest relevante
rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen, når du ansøger om legater her.
Ansøgningsskemaet, eventuelt vedlagt bilag, fremsendes enten med brevpost eller med
elektronisk post (e-mail).
Brevpost sendes til:
Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
--att. BA-POU Legater
Sikker elektronisk post: Du kan skrive til FPS med Digital Post (NemID)
https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=12610 på internettet.
Ved fremsendelse med elektronisk post scannes ansøgningsskema og eventuelle bilag i
filformat PDF, TIFF eller JPEG. I e-mailens emnefelt anføres Att. BA-POU Legater.
Ansøgningsskema samt eventuelle bilag skal være Forsvarsministeriets Personalestyrelse i
hænde ikke senere end den 15. oktober 2021.
Fra 2022 er ansøgningsfristen den 15. marts
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