til

FRØKNERNE HAAS’ LEGAT
Legatet kan uddeles til:
A. I første række enligt stillede kvinder (ugifte, enker, fraseparerede eller fraskilte)
over 35 år, for hvem hjælp kan være af betydning.
B. Derpå unge mennesker af begge køn til studier eller anden nyttig uddannelse.

Denne side skal udfyldes af enhver ansøger
Navn
Fødselsdato og -år

Adresse
Antal børn under 18 år
Ægteskabelig stilling/samboforhold herunder tidspunktet for ægtefællens død,
separation eller skilsmisse/samboforholdets ophør
Antal børn over 18 år, ansøgeren faktisk
forsørger
(i form af uddannelsesbidrag el. lign)
Er ansøgeren syg, gives en kort redegørelse herfor. Uddybning og lægeattest
kan vedlægges eller påføres på side 2
Modtager ansøgeren folke- eller offentlig
førtidspension?
Hvis ansøgeren ikke modtager folkepension, selv om hun opfylder betingelserne
herfor, anføres grunden
Ansøgerens stilling (levevej)
Tidligere modtagne legater
(og seneste tildelingsår)
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Hvis ansøgeren er gift/samboende, anføres ægtefællens/samboens navn og evt.
stilling

Hvis ansøgeren er gift/samboende, anføres endvidere ægtefællens/samboens
seneste selvangivne indkomst (uden fradrag af kildeskat) samt formue

Til hvilket studium (uddannelse) søges
legatet

Hvor langt er ansøgeren i studiet (uddannelsen)?
Bekræftet kopi/afskrift af seneste optagelsesbevis/studiebevis kan vedlægges

Hvis ansøgeren har brugt særlig lang tid
til studiet (uddannelse) angives årsagen

Yderligere oplysninger
(Bilag bedes vedlagt ansøgning i bekræftet kopi, der ikke returneres)
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Ansøgerens økonomiske forhold
(skal udfyldes - alternativt kan kopi af selvangivelse kan vedlægges):
Sidst selvangivne indkomst:
Arbejdsindtægt
Livrente el. lign
Pension
Renteindtægt
Legater
Andre indtægter
I alt

Sidst selvangivne formue:
Fast ejendom
Kontant
Indestående pengeinstitut
Værdipapirer
Anden formue

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt

kr.

Har ansøgeren gæld:
Gæld i fast ejendom
Anden gæld

kr.
kr.

I alt

kr.

Har ansøgeren hel eller delvis fribolig?
Hvor?
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Ansøgningen indsendes til:
Nielsen & Nørager Advokatpartnerselskab
Att.: Henrik Peytz
Frederiksberggade 16
1459 København K

Mærket ”Frøknerne Haas’ Legat”
Det er ikke muligt at indsende ansøgningen elektronisk

Ansøgningsfrist 1. oktober

Ovenstående oplysninger er sandfærdige:

Dato og underskrift

Legatbestyrelsen kan ikke påtage sig, at underrette alle ansøgere om resultatet.
Kun ansøgere, der tildeles en portion fra legatet, modtager underretning.
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