PERSONOPLYSNING FORTROLIG
(når udfyldt)
ANSØGNINGSSKEMA

”Oberstløjtnant Steinmanns Legat”
Legatet kan søges af officerer i aktiv tjeneste i hærens, søværnet og flyvevåbnet, samt
officerer i hjemmeværnet, der forretter tjeneste i et omfang, som svarer til normal ak-tiv
tjeneste i de øvrige værn. Det er en betingelse for at komme i betragtning ved legatets
uddeling, at vedkommende officer har behov for økonomisk støtte.

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, tjenestested og evt. MA-nr. SKAL angives):
Ansat i Forsvaret: _________________________________________________________
________________________________________________________________________
Udfyldes kun af ansøgere, der er gift eller har en samlever.
Ægtefælles/samlevers
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fulde navn og stilling: ______________________________________________________
Bruttoindkomst – før skat – i sidste kalenderår kr.: ________________________________
Formue ved udgangen af sidste kalenderår kr.: __________________________________

Årsag til behov for økonomisk støtte (herunder kr.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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

________________, den _________
(sted)
(dato)

________________________________________
(underskrift)

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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