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Ansøgning om personligt tillæg
Lov om social pension § 14, stk. 1
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2

Personoplysninger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Civilstand

Enlig

Samlevende med
ægtefælle

Samlevende med
en anden person

Samboende med slægtning, som
jeg ikke kan indgå ægteskab med
Personnummer

Ægtefælles/samlevers navn

Boform

Lejebolig

Andelsbolig

Ejerbolig

Jeg søger personligt tillæg til (dokumentation i form af prisoverslag, tilbud mv. skal vedlægges, hvis det er muligt)
Formål

Forventet udgift
Kr.

Begrundelse for ansøgningen

Aktuel formue mv.

Ansøger

Ægtefælle

Kr.

Kr.

Indestående i pengeinstitutter mv.
Obligationer (angiv kursværdi)
Pantebreve i depot (angiv kursværdi)
Aktier (deponerede og børsnoterede) og
investeringsbeviser (angiv kursværdi)
Kontantbeholdning inkl. bankboks
Sommerhus (angiv friværdi)
Uhævet kapitalpension
Andre værdipapirer – angiv art, fx værdipapirer i udlandet (angiv kursværdi)

Har du nedsparingslån eller nedsparingskassekredit
med sikkerhed i fast ejendom
Er du medlem af Sygeforsikringen »danmark«

Nej
Nej
Ja

Ja
Gruppe

Nej
Nej
Ja

Ja
Gruppe
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Navn

Personnummer

Alle aktuelle indtægter
(efter skat og arbejdsmarkedsbidrag)

Ansøger pr. måned

Ægtefælle pr. måned

Løn
Folkepension/førtidspension
ATP
Anden pension
Boligydelse
Renteindtægter
Andet
Andet

Alle aktuelle faste udgifter (dokumentation skal vedlægges)
Husleje (uden varme)
Terminsudgifter
Vandafgift
El
Varme
Forsikringer (art)
Forsikringer (art)

Sygeforsikringen »danmark«
TV-licens
Telefonabonnement
Andet
Andet

Bemærkninger

Erklæring og underskrift
Du bedes besvare alle relevante spørgsmål, idet dette vil lette kommunens behandling af din henvendelse, jf. retssikkerhedslovens §
11, stk. 1.
Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, har du pligt til straks at underrette pensionskontoret om enhver ændring i din og din ægtefælles/samlevers personlige og økonomiske forhold, som kan medføre
en ændring af pensionen. Forkerte eller manglende oplysninger
kan medføre tilbagebetaling, jf. pensionslovens § 42.
Endvidere kan du – hvis du ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger – idømmes bøde efter
retssikkerhedslovens § 12b eller tiltales efter straffelovens § 289a.
Til beregning og kontrol kan kommunen uden dit samtykke indhente
oplysninger – bl.a. ved samkøring af data – om økonomiske
forhold fra andre offentlige myndigheder, herunder kommuner, og
Dato

arbejdsløshedskasser, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2 og 4.
Kommunen kan også kræve nødvendige oplysninger fra
pengeinstitutter og arbejdsgivere til stikprøvekontrol om din
indkomst og formue, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 3.
Oplysningerne kan sammenstilles med de øvrige oplysninger om
dine økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af.
Kommunen har endvidere adgang til en virksomheds lokaler og
arbejdssteder med henblik på at kontrollere de lønudbetalinger,
som danner grundlag for din pension. Ved besøget kan kommunen udspørge de ansatte om navn, adresse, fødselsdato,
ansættelsesperiode, løn- og ansættelsesforhold og hvilke sociale
og beskæftigelsesmæssige ydelser, de modtager, og kommunen
kan pålægge arbejdsgiveren at registrere de ansattes arbejdstider
mv., jf. retssikkerhedslovens § 12a.

Underskrift
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Vejledning til Ansøgning om personligt tillæg
Om personligt tillæg
Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Det vil sige, at du kan
søge om personligt tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som du ikke selv har mulighed for at betale.
Det kan fx være helbredsbetingede udgifter, som ikke
dækkes af helbredstillæg. Du kan også ansøge om personligt tillæg til andre udgifter. Har du ikke boet i Danmark hele
dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt
brøkpension. Du kan så søge om personligt tillæg til at få
dækket et ekstra behov for hjælp.
Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Sådan udfylder du skemaet
Udfyld venligst skemaet linje for linie og send det til kommunen. Hvis ikke der er plads nok, kan du skrive på et løst
ark papir.
Oplysningerne skal være så aktuelle som muligt. Indtægter
og udgifter skrives så vidt muligt i kr. pr. måned.
Skriv 0 i rubrikken, hvis du ikke har den indtægt eller udgift
eller art formue, der spørges om.
Du skal ikke oplyse noget om almindelige leveomkostninger, fx udgifter til mad og drikke, tøj og sko, frisør, toiletartikler og andre dagligvarer, telefonsamtaler, fritidsaktiviteter,
aviser og blade.

Kommunen afgør om du har ret til et personligt tillæg efter
en konkret og individuel vurdering af dine og din ægtefælles Du kan få nærmere oplysninger om skemaet og praksis
økonomiske forhold. I vurderingen indgår, om udgiften, du vedrørende personligt tillæg i kommunen.
søger tilskud til, er nødvendig og rimelig. Samlevende skal
ansøge om personligt tillæg hver for sig.
Når du søger om et personligt tillæg, skal du derfor oplyse Husk at vedlægge dokumentation for alle aktuelle faste
om dine og din ægtefælles indtægter efter fradrag af skat, udgifter.
faste udgifter og størrelsen af den likvide formue.
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