
ANSÖKAN OM LÖNEGARANTI (B)
(866/1998) (1108/2000)

Sökanden ifyller 
UPPGIFTER OM  DEN ANSÖKANDE FÖRENINGEN

 Namn

 Telefon  Fax

 Namn (och FO-nummer,  ifall känt)

 Adress  Telefon  Fax

 Hemort  Verksamhetsområde

 Samfundets VD eller ansvariga bolagsmän
namn adresser telefoner

 Insolvensorsak
 konkurs  annan orsak

 Arbetsgivaren har försatts i konkurs  Bevakningsdagen är
tingsrätt

 Adress

UPPGIFTER OM ARBETSGIVAREN

 Konkursboets förvaltare
 namn  adresser telefoner

 1

 1)

 2

 2)
 Genom denna ansökan anhålls om att lönegaranti betalas

 till i bilagorna 1 -  nämnda arbetstagare sammanlagt € samt

 till den ansökande föreningen*) sammanlagt €

totalt €

jämte lagliga räntor fr.o.m.     ( Ifall räntan ombeds bli betald från förfallodagarna,

bör förfallodagarna anges tydligt i bilagorna.)

 Sökandens eller avfattarens underskrift

 Avfattarens namn, yrke, telefon, E-mail

*) ANMÄRKNING: Till den ansökande föreningen kan betalas andra än fackföreningens fordringar för medlemsavgifter endast
 ifall arbetstagarna har överlåtit sina fordringar till föreningen och då till ansökan fogats överlåtelsehandlingar samt förskottsinne-
 hållningsbevis, av vilka framgår att den ansökande föreningen till arbetstagarna har betalat de innestående fordringarna samt
 redovisat lagenliga förskottsinnehållningar för dessa.

  /         20      /          20         
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Myndigheten ifyller
 Inlämnad/inkom             /           20       till

  AN-byrå/
 ELY-central

 Inlämnades av

 Mottagarens underskrift och namnförtydligande

Instruktion (klicka på fältet)
1. Fyll i blanketten med små bokstäver. Du kan flytta dej mellan fälten med tabtangenten.2. Den skrivna texten skall synas i respektive fält du valt.3. Med de gula knapparna får du fram instruktioner. Öppna instruktionerna genom att dubbelklicka på knappen och stäng dem från instruktionens övre hörn till vänster.4. Texten i blankettens ifyllda fält kan du avlägsna genom att trycka på "töm blanketten" -knappen.5. Efter att du printat blanketten kom ihåg din underskrift.

Underskrift
Skriv under blanketten efter utskrift.



 Alfabetisk förteckning över arbetstagare:
Namn Hemort

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

Bilaga 15

Bilaga 16

Bilaga 17

Bilaga 18

Bilaga 19

Bilaga 20

Bilaga 21

Bilaga 22

Bilaga 23

Bilaga 24

Bilaga 25

Bilaga 26

Bilaga 27

Bilaga 28

Bilaga 29
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