A/S Arbejdernes Landsbanks Fond
Vesterbrogade 5, 1502 København V

Legatansøgning
Fondens rentemidler skal iht. fundatsen bl.a. anvendes til støtte for uddannelse af ungdommen, f.eks. til
almen faglig og akademisk uddannelse, støtte til oplæring, omskoling eller anden uddannelse.
1.

Ansøgers fulde navn:
Stilling:
Adresse:
Cpr.nr.:
Tlf.nr.:
Gift/samboende:
Antal børn:

2.

Hvilken uddannelse har ansøger:

3.

Til hvilken uddannelse søges legatet:

4.

Det ansøgte beløbs størrelse:
Har ansøger tidligere modtaget legat fra fonden:
I givet fald hvornår:

5.

Tidspunkt for studiets begyndelse:
Hvornår forventes studiet afsluttet:

6.

Hvilke eksaminer har ansøger bestået:
Eksamen

Hvornår

Udfald (pointtal og karakter):
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7.

Uddannelsens finansiering i indeværende kalenderår:
(Ved udfyldelse i januar måned anføres beløb for forrige år)
Rubrikken udfyldes ikke, såfremt uddannelsen ikke er påbegyndt.
Modtaget tilskud fra hjemmet eller anden privat side
kr.
Modtagne legater

Samlet beløb:

kr.
kr.
kr.
kr.

Udbetalt lånebeløb

Samlet lånebeløb:

kr.
kr.
kr.
kr.

Eget arbejde

kr.

Ægtefælle/samlevers arbejde

kr.

Andre indtægter (indtægtens art):
kr.
kr.
kr.
Indtægter i alt

kr.

8.

Eventuelle indtægtsændringer i det kommende år (bruttobeløb +/-)

kr.

9.

Ansøgers formue og gældsforhold på ansøgningstidspunktet:
Formue

kr.

Heraf disponibel

kr.

Er formuen eller dele ikke disponibel anføres grunden:

Samlet gældsbyrde

Långiver:

kr.
Tidspunkt for
lånets
stiftelse:

Lånets
størrelse:

Rentesats:

Afdragsvilkår:

Såfremt et eller flere af de anførte lån kun er delvist udbetalt, anføres hvor meget der endnu ikke er
betalt.
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10.

Hvad ansøger i øvrigt har at bemærke om sine forhold, herunder anføres vidnesbyrd, anbefalinger
og lignende:

Dato

/

20

_______________________________________________
Ansøgers underskrift
Jeg bekræfter herved rigtigheden af de i ansøgningsskemaet afgivne oplysninger:
Navn:
Stilling:
Adresse:

Skemaet indsendes til fondens kontor, Vesterbrogade 5, 1502 København V., inden udgangen af
januar måned. Senere indkomne ansøgninger kan ikke komme i betragtning. Da antallet af ansøgninger er
meget stort, er det ikke muligt for fonden at imødekomme alle, selv om deres forhold berettiger dem til at
komme i betragtning.
Såfremt fondens svar ikke foreligger inden den 1. juni, har legatet desværre ikke kunnet bevilges.
Løse attester og anbefalinger vil ikke bliver returneret.
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