
Bilaga nr ......................
(till TEM 8.42r ansökan om lönegaranti B)

 Arbetstagarens efternamn  Samtliga förnamnen

Titel eller yrke  Personbeteckning

 Hemkommun 

 Adress  Postnummer och postanstalt 

Telefon/mobiltelefon

 IBAN-kontonummer

 Beräkningsgrund 
 (t.ex. tim- eller 
 månadslönens belopp) €

Fordringarna sammanlagt __________________ €

./. av de ansökta fordringarna avdras  löneförskott        ___________________€

SPECIFIKATION ÖVER OBETALDA PÅ ARBETSFÖRHÅLLANDE GRUNDADE FORDRINGAR, I BRUTTOBELOPP
(fordringar som hänför sig till konkurstiden skall skiljas från andra fordringar) 

 Fordringar på vilka förskottsinnehållning verkställs specificerade enligt fordringstyp och lönebetalningsperiod
 Fordrans art  Den tid då det arbete som

 utgör grunden för fordran
 har utförts eller då denna grund
 har uppkommit

 Fordrans 
 förfallodag

 Fordrans  brutto-
 belopp €   

 Beräkningsgrund
 (t.ex.  km x € 
 eller dagar x €)

 Arbetslönefordringar på vilka förskottsinnehållning inte verkställs, specificerade enligt fordringstyp och lönebetalningsperiod
 Fordrans brutto-
 belopp  € 

  . /.  fackföreningens medlemsavgift   ....... % ___________________ €

Kvarstår att betala till arbetstagaren sammanlagt ___________________ €
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 Den tid  då det arbete som
 utgör grunden för fordran har
 utförts eller då denna grund 
 har uppkommit

 Fordrans art  Fordrans
 förfallodag

E-mail

Anvisningar
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.

Anvisningen
Du kan identifiera ett IBAN-kontonummer med hjälp av den två bokstäver långa landkoden i början av nummerserien. IBANs längd varierar i olika länder. Ett finländskt IBAN-konto har alltid 18 tecken och börjar med landkoden FI, dvs. Finland.  



Uppgifter om arbetsförhållandet 

 Arbetsavtalet  Arbetsförhållandets
 begynnelsedatum

 Datum för uppsägning eller
 upphävning av arbetsför-
 hållandet

 Datum för
 arbetsförhållandets
 upphörande

 gäller tills vidare
 har ingåtts för viss tid

 Uppsägningen/hävningen verkställdes av:
 arbetsgivaren eller dennes representant
 arbetsgivarens konkursförvaltning
 arbetstagaren
 annan utredning om varför arbetsförhållandet upphört:

 arbetsförhållandet fortgår
Har arbetstagaren varit permitterad medan arbetsförhållandet fortgick?

 nej 
 ja, permitteringsperioden/-perioderna:

Var arbetstagaren permitterad då arbetsförhållandet upphörde?
 nej
 ja, datum för meddelande om permitteringen:     permitteringen började den: 

 Arbetsgivaren har inom loppet av ett år före inlämnandet av denna ansökan betalat till arbetstagaren för  fordringar som 

 grundar sig på arbetsförhållande sammanlagt  ______________  €     *)

 Det kollektivavtal som tillämpas på  arbetsförhållandet: 

 Arbetstagarens eventuella tidigare arbetsförhållanden till den arbetsgivare som denna ansökan gäller. 

 Övriga uppgifter
 Har arbetstagaren tidigare fått betalningar enligt lönegarantin?

 nej
    ja

 Den arbetsgivare som de tidigare betalda fordringarna inriktar sig på: 

 Nuvarande arbetsgivare och arbetsförhållandets begynnelsedatum:

Tilläggsuppgifter:

 Arbetstagarens  namn

* Anvisning: Ifall ansökan om lönegaranti till exempel inlämnas 15.6.2006, skall sökanden här ange beloppet på den brutto-
  lön som betalats till honom eller henne under tiden 15.6.2005 - 14.6.2006.

TTEM8.43_sv 08/2022             
2/2


	Sukunimi: 
	Etunimi: 
	Ammatti: 
	Henkilötunnus: 
	Osoite1: 
	Postinumero: 
	Puhelin1: 
	Kotikunta: 
	Pankki: 
	Sähköposti1: 
	Laatu1: 
	Aika1: 
	Eräpäivä1: 
	Brutto1: 
	Peruste1: 
	Laatu2: 
	Aika2: 
	Eräpäivä2: 
	Brutto2: 
	Peruste2: 
	Laatu3: 
	Aika3: 
	Eräpäivä3: 
	Brutto3: 
	Peruste3: 
	Laatu4: 
	Aika4: 
	Eräpäivä4: 
	Brutto4: 
	Peruste4: 
	Laatu5: 
	Aika5: 
	Eräpäivä5: 
	Brutto5: 
	Peruste5: 
	Laatu6: 
	Aika6: 
	Eräpäivä6: 
	Brutto6: 
	Peruste6: 
	Laatu7: 
	Aika7: 
	Eräpäivä7: 
	Brutto7: 
	Peruste7: 
	Laatu8: 
	Aika8: 
	Eräpäivä8: 
	Brutto8: 
	Peruste8: 
	Laatu9: 
	Aika9: 
	Eräpäivä9: 
	Brutto9: 
	Peruste9: 
	Laatu10: 
	Aika10: 
	Eräpäivä10: 
	Brutto10: 
	Peruste10: 
	Laatu11: 
	Aika11: 
	Eräpäivä11: 
	Brutto11: 
	Peruste11: 
	Yhteemsä1: 
	Yhteemsä2: 
	prpsentti: 
	Yhteemsä3: 
	Yhteemsä4: 
	Työnteknimi: 
	Alkamispäivä: 
	Irtisanominen: 
	Päättyminen: 
	Selitys1: 
	Selitys2: 
	Lomautusilmoitus: 
	Lomautuksen päättyminen: 
	saatava yht: 
	työehtosopimus: 
	Aikaisemmat työsuhteet: 
	Aiemmat palkkat: 
	Nyktyönantaja: 
	Lisätieto1: 
	Lisätieto2: 
	Lisätieto3: 
	Lisätieto4: 
	Lisätieto5: 
	Valintanappi1: Off
	Valintanappi2: Off
	Valintanappi3: Off
	Valintanappi4: Off
	Valintanappi5: Off
	Valintaruutu8: Off
	Töm blanketten: 
	Följande_sida: 
	Lomakkeen alkuun: 
	Tulosta: 


