Send til

Begravelseshjælp

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Formueoplysninger

Oplysninger om afdøde

Personnummer

Navn
Dødsdato

Dine oplysninger
Navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Formue
Afdøde

Efterlevende ægtefælle

Kr.

Kr.

+

+

Værdipapirer: obligationer, præmieobligationer, anparter, pantebreve,
aktier, investerings- og andelsbeviser mv.

Kursværdi
+

Kursværdi
+

Værdi af fast ejendom (ejerlejlighed, hus, sommerhus), der tjener til
familiens bolig

+

+

Værdi af anden fast ejendom, der ikke tjener til familiens bolig, fx
sommerhus, der lejes ud

+

+

Værdi af andels-, aktie-, anpartslejlighed eller lignende, der tjener til
familiens bolig

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Afdøde

Efterlevende ægtefælle

Kr.

Kr.

-

-

-

-

-

-

Kontant beløb
Indestående i pengeinstitut (vedlæg kontoudskrift) pr. dødsdato

Tilgodehavender (løn/feriepenge og overskydende skat mv.)
Egenkapital i virksomhed
Værdi af bil, campingvogn, lystbåd mv.
Værdi af indbo
Udbetaling til begravelse fra afdødes trossamfund
Udbetaling fra forsikring til begravelse
Anden formue, anfør art

Gæld
Gæld i fast ejendom (ejerlejlighed, hus, sommerhus), der tjener til
familiens bolig
Gæld i anden fast ejendom, der ikke tjener til familiens bolig, fx
sommerhus, der lejes ud
Øvrig gæld i pengeinstitutter, kontoordninger mv.
Anden gæld, anfør art
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Engangsudbetalinger (på grund af dødsfaldet)
Boet

Efterlevende ægtefælle

Kr. efter fradrag af skat, afgifter, o.l.

Kr. efter fradrag af skat, afgifter, o.l.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond
+

ATP
Den Særlige Pensionsopsparing
Den Midlertidige Pensionsopsparing
Forsikringer, kapitalpension, indekskonstrakter mv.
Gruppelivsforsikring

+
+
+

+

+

+

Husk at underskrive ansøgningen på side 4
side 2 af 4
Version 05/18

Orientering om udveksling af oplysninger og kontrol
Du giver samtykke og skal give os oplysninger
Når du søger, skal du give os de oplysninger, vi har brug
for, så vi kan behandle din ansøgning. Får vi ikke de
nødvendige oplysninger fra dig, er vi nødt til at behandle
din ansøgning ud fra de oplysninger, vi har. Det kan
betyde, at du måske får mindre end det, du ellers ville
have ret til.

For at behandle din sag kan vi få, dele og samkøre en
række oplysninger uden at spørge dig:
•

•
Sker der ændringer i de oplysninger, du selv har givet
os, skal du straks give os besked. Det gælder også, hvis
din situation ændrer sig, og det har betydning for, hvor
meget du kan få. Hvis du giver forkerte eller mangelfulde
oplysninger, kan det betyde, at du skal betale penge
tilbage.
Sådan behandler Udbetaling Danmark dine
personoplysninger
Når du søger eller får begravelseshjælp giver du
samtykke til, at Udbetaling Danmark behandler en
række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes
personoplysninger.
Her kan du læse, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan
vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den
forbindelse.
Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?
Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med
andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er
nødvendigt for at behandle din sag.
Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger,
der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være
oplysninger om din bolig, din formue, dine indtægter og
dine samlivsforhold, som vi får fra fx Folkeregistreret,
SKAT eller din bank. Vi indhenter og behandler kun de
oplysninger, der er nødvendige for vores sagsbehandling.
Formålet er at sikre, at du får den ydelse, du har ret til.
Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine
personoplysninger?
Vi behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling
Danmark-loven og andre love (se lovgrundlag længere
nede).
Når vi behandler din sag, kan vi videregive oplysninger
om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske
myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få
oplysningerne, eller som vi samarbejder med.

Vi kan dele oplysninger med kommunen for at
omregne, modregne, lave anden opfølgning eller
kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke
har ret til.
Vi kan få økonomiske oplysninger fra andre
myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt
for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at
kontrollere dine lønudbetalinger.

•

Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder,
arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling,
hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

•

Hvis vi eller kommunen har oprettet en sag for at
kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan vi dele
de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der
bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen.
Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de
seneste 6 måneder.

•

For at kontrollere, at du har ret til begravelseshjælp,
kan vi samkøre vores egne oplysninger med
nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger
fra andre danske eller udenlandske myndigheder
og arbejdsløshedskasser. Resultatet kan vi i visse
tilfælde samkøre med oplysninger fra PostNord eller
andre postvirksomheder.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig
til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende
lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har
været korrekte.
Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under
behandlingen af din sag og sletter dem, 10 år efter
sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens
afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven
mv.
Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene
er baseret på automatisk behandling. De automatiske
afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark
indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt
sammenholdes med oplysninger i din sag, og som
tilsammen afgør, om du er berettiget til begravelseshjælp.
Vi kan også automatisk behandle data til profilering, dvs.
til at kunne forudsige en bestemt adfærd.
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Orientering om udveksling af oplysninger og kontrol
Hvilke rettigheder har du?
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til,
at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om
dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du
samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag, får
mindre udbetalt eller ikke kan få begravelseshjælp.
Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark
behandler personoplysninger om dig.

Lovgrundlag
Du kan læse mere i:
Retssikkerhedslovens § 10, 11, stk. 1, 11a, stk. 1-2 og
4-5, § 11b, § 11 c, stk. 1, nr. 4 og § 12
Udbetaling Danmark-loven
Sundhedslovens § 160
Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
Du kan finde lovgrundlaget på www.retsinformation.dk.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling
Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om:
•
•
•

at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet
at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
at Udbetaling Danmark sætter behandlingen af
oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling
Danmark træffer automatiserede afgørelser.
Har du spørgsmål til, hvordan Udbetaling Danmark
behandler dine personoplysninger, kan du kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@atp.dk eller på
telefon 70 11 12 13. Er du uenig i den måde, Udbetaling
Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage
til Datatilsynet.
Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i
forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i
forhold til håndteringen af din sag om begravelseshjælp.
Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din
sag om begravelseshjælp skal du kontakte Udbetaling
Danmark.

Ansøgers erklæring, samtykke og underskrift
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte, og at jeg er bekendt
med følgende:
•
Jeg har pligt til at medvirke til sagens oplysning og pligt til straks at give
Udbetaling Danmark besked om ændringer i de oplyste forhold, der kan
have betydning for min ret til ydelsen.
•
Alle forkerte eller manglende oplysninger kan betyde, at jeg skal betale
penge tilbage.
•
Hvis jeg ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller
vildledende oplysninger, kan jeg idømmes bøde eller fængselsstraf.
•
At jeg afholder udgifterne til begravelse/bisættelse af afdøde
Dato

•
•
•
•

Udbetaling Danmark undersøger, om der i kommunen er oprettet en
kontrolsag vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, som
jeg modtager og hvad kontrolsagen drejer sig om.
Udbetaling Danmark kan, for at kontrollere om jeg har ret til
begravelseshjælp, bruge de kontrolmuligheder, der er beskrevet ovenfor.
Jeg er orienteret om mine rettigheder og pligter efter persondataloven,
retssikkerhedsloven og Udbetaling Danmark-loven.
Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger
fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at
behandle min sag.

Underskrift
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