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Ansökan om Bidrag - Barn/Ungdom
Personnummer

Hushållets sammanlagda inkomst

Förnamn

Ansökans ändamål (använd gärna baksidan)

Efternamn

Mottagares Bank-/postgirokonto

Adress

Sjukdom

Postnummer

Behandlande sjukhus/ Tid för behandling

Postadress

Telefonnummer

Hushållets antal hemmavarande barn

Förälders/kontaktpersons personnummer*

Ansökt belopp

Mor

Far

Annan

Förälders förnamn*

Förälders/kontaktpersons underskrift

Förälders efternamn*

Datum

______ Jag godkänner att Curo hanterar och lagrar min ansökan i enlighet med deras policy för GDPR
Signatur

Curo kan komma att använda dina uppgifter i kontakt med nedanstående vårdpersonal eller annan
kontaktperson i syfte att inhämta underlag för bedömning av ansökan eller för utbetalning av bidrag.
Ovanstående är i behov av bidrag enligt ansökan. För motivering använd gärna baksidan.
Läkares eller kurators underskrift

Läkares eller kurators namnförtydligande

Datum

Plats för stämpel

Telefonnummer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka
Sjöängsvägen 2, 19272 Sollentuna
Tel. 08-720 30 81 Mån-Tor 13-16
Mail: info@curo.nu

För mer information om föreningen samt
hämtning av nya ansökningshandlingar, vänligen
se vår hemsida http://www.curo.nu
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* Barn och ungdomar ( till och med 17 år) kan få ett ekonomiskt stöd på max 5000 kronor
för rekreation.
* Alla ansökningar skall styrkas av kurator eller behandlande läkare.
* Till ansökan skall bifogas kopior av senaste inkomstdeklarationen med alla dess sidor
för vuxna där barnet är mantalsskriven.
* Inkomst - och förmögenhetsgränser vid senaste taxering:
Inkomst: Makar/sambos 400 000 kronor/år. Ensamstående 250 000 kronor/år.
Inkomsten minskas med ett basbelopp för varje hemmavarande barn/ungdom.
Förmögenhet: Makar/sambos 400 000 kronor. Ensamstående 250 000 kronor.
* Åberopad cancersjukdom bör vara aktuell, behandlad under de senaste 18 månaderna.
* Bidrag kan sökas tidigast 12 månader efter det senaste bidraget utbetalats och max 3 gånger.
* Bidrag till anhöriga kan inte beviljas.
* Handläggningstiden är 2-4 veckor och beviljningar sker löpande året om.

Ansökan som inte har signatur på därför avsedd plats gällande
godkännande av hantering av personuppgifter kan inte erhålla bidrag.

