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Ansökan till KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda

+

Fylls i av Folksam
Akt ID:

-

Var vänlig skriv tydligt, blanketten läses maskinellt.
Fylls alltid i
Organisationsnr

Anges med 12 siffror

Arbetsgivarnr/Kundnr

Anges med 8 siffror

För en snabb och korrekt handläggning måste rätt blankett användas
och alla uppgifter fyllas i. Hämta alltid aktuell blankett på folksam.se

Personuppgifter
Den anställdes namn

Telefon dagtid, även riktnummer

Adress

Postnummer och ort

Företag
Arbetsgivarens namn

Telefon dagtid, även riktnummer

Adress

Postnummer och ort

Kontaktperson vid företaget (ev. konkursförvaltares namn, adress, telefon och e-post)

Anställningsuppgifter
Anställd år, månad, dag

Uppsagd år, månad, dag

Sista anställningsdag år, månad, dag

Fast kontantlön, kronor/månad

OB-tillägg, kronor/månad

Lönen senast ändrad år, månad, dag

Timlön, kronor

Anställd som

Butiksbiträde

Antal arbetstimmar/vecka

Lagerarbetare

Orsak till anställningens upphörande. Kopia av förhandlingsprotokoll ska bifogas
Uppsägning på grund av arbetsbrist
Konkurs
Annan anledning, ange vilken:

Underskrift av arbetsgivaren
Kom ihåg att skicka med en kopia av förhandlingsprotokollet och uppsägningsbeskedet.
Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas kan försäkringen bli helt eller
delvis ogiltig. Arbetsgivaren förbinder sig snarast skriftligen underrätta Folksam om ändring i ovan angivna förhållanden inträffar.
Datum
Arbetsgivarens underskrift

Namnförtydligande

S11235 19-07

Den underskrivna blanketten skickas in till Folksam Kooperativa tjänstepensioner, 106 60 Stockholm, tillsammans med
den blankett (fullmakt) som skrivs under av den försäkrade.
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Blanketten skickas till: Folksam, LIV 1080, Box 90346, 120 25 Stockholm
Tel 020-485 485. folksam.se

+
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Ansöker om (fylls i av den anställde)
Löneutfyllnad (vid nyanställning). Kopia av anställningsöverenskommelse bifogas
Studielön – a-kassenivå
Studiebidrag – som utfyllnad till CSN:s bidragsdel
Bidrag till kurslitteratur
Bidrag till kurskostnader – ange kurs, kursanordnare, kostnad och period
Inskolningslön
Bidrag vid start av eget företag
Kopia av registreringsbevis, kopia av beslutsmeddelande från arbetsförmedlingen samt ekonomisk kalkyl bifogas

Facklig tillhörighet
Fackförbund

Enbart a-kassa

Oorganiserad

Fullmakt och underskrift av den försäkrade
Härmed intygar jag att mina lämnade uppgifter är riktiga. Undertecknandet av denna fullmakt innebär att jag
medger att Folksam får använda de uppgifter som finns i Folksams register för att handlägga ansökan om
ersättning från KFO-Handels Trygghetsfond för butiks- och lageranställda/KFO-Handels Trygghets- och AGE-fond.
Fullmakten gäller till dess jag skriftligen återkallar den eller till att prövningen av ärendet är avslutat.
Den försäkrades namn

Personnummer (10 siffror)

E-post
Ort och datum

Telefon

Den försäkrades underskrift

Namnförtydligande

Skr
i
vut

Rensaf
äl
t

S11235 19-07
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a
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