Umsókn um
fjárhagsaðstoð
Um fjárhagsaðstoð fer samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991 og reglum Ísafjarðarbæjar um fjárhagsaðstoð.

Almennar upplýsingar:

Staðfesting móttöku:

Nafn umsækjanda

Kennitala

Lögheimili

Póstnúmer

Símanúmer / gsm

Netfang

Staður

(Skilyrði fyrir aðstoð skv. lögum nr. 40/1991 er að umsækjandi eigi lögheimili í sveitarfélaginu.)

Tegund aðstoðar

Framfærsla fyrir tímabilið
frá:____________________ til:_________________________
Lán
Annað______________________
Hjúskaparstaða

Gift(ur) / sambúð

Einhleyp(ur)

Nafn maka
Reikningsupplýsingar
Banki

Kennitala

Útibú nr.

Höfuðbók

Númer reiknings

Atvinnustaða umsækjanda

Vinnustaður og starfsheiti:____________________________________________________________
Fullt starf
Óvinnufær/sjúklingur
Hlutastarf:__________________________%
Endurhæfingarlífeyrir til:________________
Lífeyrisþegi eða öryrki
Heimavinnandi
Í námi, hvaða?________________________
Annað, hvað?_________________________
Atvinnulaus/bótaréttur

100% réttur
Fullnýttur

Án réttar
Atvinnulaus með bætur:_______________%

Atvinnustaða maka, ef við á

Vinnustaður og starfsheiti:____________________________________________________________
Fullt starf
Óvinnufær/sjúklingur
Hlutastarf:__________________________%
Endurhæfingarlífeyrir til:________________
Lífeyrisþegi eða öryrki
Heimavinnandi
Í námi, hvaða?________________________
Annað, hvað?_________________________
Húsnæðisaðstæður

Eigið húsnæði
Leiguíbúð

Býr hjá ættingjum
Annað, hvað?_________________________
1
Snú →

Skattskyldar tekjur umsækjanda og maka á Íslandi og erlendis

Fjárhagsaðstoð
Sjúkradagpeingar
Mæðra-/feðralaun
Lífeyrissjóður
Fjármagnstekjur
Annað, hvað?_________________________

Atvinnutekjur
Tekjur frá TR
Sjúkrasjóður
Atvinnuleysisbætur
Leigutekjur

Aðrar tekjur umsækjanda og maka á Íslandi og erlendis

Barnabætur
Meðlög
Húsaleigubætur
Annað, hvað?_________________________

Vaxtabætur
Umönnunarbætur
Sérstakar húsaleigubætur

Eignir umsækjanda og maka á Íslandi og erlendis

Íbúðarhúsnæði til eigin nota
Aðrar fasteignir
Bifreið til eigin nota

Verðbréf
Bankainnistæður
Aðrar eignir, hverjar?___________________

Með umsókn skal fylgja (fyrir umsækjanda og maka):

Launaseðlar og greiðsluseðlar fyrir umsóknarmánuð og tvo síðustu mánuði
Staðfest ljósrit af skattframtali
Staðfesting á skráningu frá Vinnumálastofnun, ef við á
Læknisvottorð, ef við á
Annað_______________________________
Ég votta með undirskrift minni að allar upplýsingar sem ég veiti í sambandi við þessa umsókn eru réttar og veiti ég
starfsfólki fjölskyldusviðs fullt og ótakmarkað umboð til þess að afla upplýsinga hjá Tryggingastofnun ríkisins,
skattyfirvöldum, Þjóðskrá, Atvinnuleysistryggingasjóði, Útlendingastofnun, fangelsismálayfirvöldum, sjúkrasjóðum
stéttarfélaga, innlendum og erlendum lífeyrissjóðum og hjá atvinnurekendum. Jafnframt veiti ég samþykki mitt
fyrir því að aflað verði upplýsinga um skráningu mína í nám við þær menntastofnanir sem bjóða upp á nám sem
er lánshæft samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Ég skuldbind mig til að tilkynna um breytingar er
varða tekjur, eignir, hjúskaparstöðu, dvalarleyfi eða annað sem áhrif hefur á umsóknina. Í þeim tilfellum sem
það á við mun Ísafjarðarbær senda á rafrænu formi upplýsingar til Útlendingastofnunar varðandi veitta aðstoð
á grundvelli reglna um fjárhagsaðstoð. Útlendingastofnun kann að byggja á þeim upplýsingum við ákvarðanatöku.

Dagsetning:_______________________
Undirskrift umsækjanda

Undirskrift maka / sambúðaraðila

Athugið
Fjárhagsaðstoð frá Ísafjarðarbæ er skattskyld. Frjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi
upplýsinga af hendi þess sem aðstoðina fær er ætíð endurkræf. Neiti umsækjandi að veita
framangreindar upplýsingar stöðvast afgreiðsla umsóknarinnar.
Málskot
Athygli er vakin á því að heimilt er að skjóta afgreiðslu félagsmálateymis á umsókninni til
félagsmálanefndar Ísafjarðarbæjar.
Með öll mál er farið sem trúnaðarmál
Hægt er að fá upplýsingar og skila inn umsóknum á fjölskyldusviði Ísafjarðarbæjar

Fjölskyldusvið Ísafjarðarbæjar
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður
Sími: 450-8000
Netfang: fjolskyldusvid@isafjordur.is

