
Ansøgningsskemaet skal udfyldes med blokbogstaver - HUSK at udfylde alle felter

CPRnr.  Ejerbolig  Andelsbolig  Lejebolig  Hos forældre

Mobil

Fastnet telefon

Fulde navn

Stilling

Adresse Husnr.

Postnr. By

Dansk statsborger  Ja Nej / angiv nationalitet

3 4

ANSØGNINGSSKEMA

Md. År
Har boet på nuværende adresse siden

Ønsket ydelse pr. md.:     ____________________  

Ønsket antal betalinger:                                                                                  (M____________________      åneder)

Jeg ønsker at betale via Betalingsservice 

Reg. nr.   Konto nr.

 Jeg ønsker at betale med indbetalingskort (gebyr, se prisblad)

EU-borgere skal fremvise opholdskort/registreringsbevis fra Udlændingeservice.

 Værelse

 Gift/reg. partner  Samboende  Separeret  Skilt  Enke/enkemand
 Alene  Andet

Finansiering1 Betaling2

.e-mail @  Borgere fra øvrige lande skal fremvise gyldig permanent opholdstilladelse.

  

Md. År

Funktionær
Arbejdsløs

Timelønnet
På bistand 

Studerende Fleksjob

År

Selvstændig

kr.
Indtægt pr. md. før skat 

kr.
Indtægt pr. md. efter skat 

Andet 

Md. År

Førtidspensionist  Pensionist
Hjemmegående

Har været ansat hos nuværende arbejdsgiver siden

Medlem af A-kasse Nej Ja, siden
 Md. 

5 6Arbejde Økonomi

Ansøger Husstand

* Med husstandens samlede rådighedsbeløb til månedligt forbrug forstås beløbet
til løbende udgifter til fx mad, tøj, fornøjelser, ferie og benzin, når de faste udgifter 
til fx bolig, lån, bil og forsikringer er betalt. 

kr.

Pengeinstitut

Har været kunde i pengeinstitut siden

Husstandens samlede 
rådighedsbeløb pr. måned.* 

Dankort
Hævekort

Visa/Dankort

Kontokort 

Diners Club

Andre MasterCard

Sæt gerne flere krydser

Visa Electron

American Express

 Andet 

Antal voksne på adressen  _____________     Antal børn på adressen  _____________

Køb af  ___________________________________________________________

 Lånebeløb   ________________________ kr.
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Nordea Finans Danmark A/S  Postboks 850  0900 København V  Telefon 7033 0530  Fax 7033 0933

UDFYLDES AF BUTIKKEN

 Kørekort

 Pas

 Legitimationskort udstedt af kommunen Forsvarets Identifikationskort

Husk!Ansøger har fremvist gyldig billed-ID + sundhedskort (sygesikringsbevis):

100.001 - 250.000 kr. mailes seneste 3 måneders lønsedler og årsopgørelse 
til Nordea Finans på nfd-support@nordea.com.

Butiksnr. Sælgernr. Fax Sælgers underskrift

 Opholdstilladelse/kort

Dag Md. År
Løbenr./kommunenr. ___________________    Udløb 

Adr. legitimation: Sygesikringsbevis gyldig fra
Dag Md. År

 Der er forevist lønseddel

Butikkens stempel:

HUSK at udfylde evt. bogstav og løbenummer på opholdstilladelse/opholdskort/registreringsbevis

Navn på A-kasse

Taletidskort        Ingen telefon
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