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Ansökan om Bidrag - Vuxen
Personnummer

Sjukdom

Förnamn

Typ av behandling

Efternamn

Behandlande sjukhus

Adress

Tidpunkt för behandling

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Antal hemmavarande minderåriga barn

Din årsinkomst

Make/makas årsinkomst

Var vill du förlägga vistelsen

Önskad tidpunkt för rehabilitering

OBS! Söker du bidrag till annat ändamål än för vistelse på de rehabiliteringshem/hospice föreningen samarbetar med skall detta vara väl
specificerat och styrkt av t.ex. behandlingsplan och/eller andra intyg. Bifoga kostnadsförslag samt kontaktuppgifter till anläggningen.

Övrigt:

Datum

Sökandes underskrift

*_____ Jag godkänner att Curo hanterar och lagrar min ansökan i enlighet med deras policy för GDPR.
Signatur ovan

Curo kan komma att använda dina personuppgifter i kontakt med vårdpersonal, rehabiliteringshem,bank samt researrangörer
i syfte att dela ut bidrag eller för inhämtande av underlag för bedömning av er ansökan.

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, 192 72 Sollentuna
Tel. 08-720 30 81 Mån-Tor 13-16
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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* Vuxna kan söka bidrag till rehabiliteringsvistelser.
Föreningen samarbetar för närvarande med ett flertal rehabiliteringshem/hospice (se lista).
* Bidrag kan även sökas till annat ändamål i enlighet med stadgarna. Det krävs då att
ändamålet är väl specificerat och styrkt t.ex. med behandlingsplan och/eller andra intyg.
* Alla ansökningar skall styrkas av kurator eller behandlande läkare.
* Till ansökan skall bifogas kopior av senaste inkomstdeklarationen med alla dess sidor. Finns
Maka/Make eller sambo ska även dennes underlag bifogas.
* 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.
* Beviljade bidrag skall utnyttjas inom sex månader efter beviljningsdatum.
* Bidrag kan inte sökas i efterskott.
* Åberopad cancersjukdom bör vara aktuell, behandlad under de senaste 18 månaderna.
* Bidrag kan sökas tidigast 12 månader efter det senaste bidraget utbetalats.
* Bidrag till anhöriga eller andra medresenärer kan för närvarande inte beviljas.
* Handläggningstiden är 2-4 veckor.

* Ansökan som inte har signatur på därför anvisad plats
gällande
gällande godkännande av hantering av personuppgifter
kan inte erhålla bidrag från Curo.

