International Pension
Kongens Vænge 8
DK-3400 Hillerød
Tlf. +45 70 12 80 55
Telefontid kl. 10-14
Ansøgningen sendes på e-mail til: Intpension@atp.dk

Ansøgning om fogsøggelse af boggege i udlandet
Sæt kryds
Ny ansøgning

Ansøgning om forhøjelse

1. ANSØGER
Fornavn

Efternavn

Fødselsdato/CPR-nr.

Tlf.nr.

Statsborgerskab(vedlæg kopi af pas)

E-mail

Nuværende faste adresse
Postnummer og by
Land
2. FAMILIEFORHOLD
Aktuelt samliv/civilstand Gift

Samlevende

Enlig

(sæt kryds)

Ægtefælle/samlevers
fornavn

Ægtefælle/samlevers
efternavn

Ægtefælle/samlevers
fødselsdato/CPR-nr.
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3. INDTÆGTER pg. måned (angiv valuta)
Ansøgers

Ægtefælles/samlevers

Evt. bemærkninger

Ægtefælles/samlevers

Evt. bemærkninger

4. FORMUE (angiv valuta)
Ansøgers

5. FASTE UDGIFTER (angiv valuta)
Beløb pr. måned

Beløb pr. år

Udgifter til bolig (uden
varme)
Varme/El /Vand
Forsikringer
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TV/Telefon/Internet

Andet

6. HVILKE PERIODER HAR DU BOET I DANMARK?
Fra

Til

Adresse

Kommune

7. HAR DU FAMILIE I DANMARK? (sæt kgyds)
Ja
Hvis ja, beskriv venligst familierelationen:
Nej

8. AMBASSADENS INDSTILLING
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Vejledning til udfyldelse af blanketten
1. Angiv ansøgers personlige oplysninger.
2. Angiv familieforhold - om ansøger er gift, samlevende eller enlig. Angiv navn på ansøgers eventuelle
ægtefælle/samlever.
3. Angiv ansøgers og eventuel ægtefælles/samlevers indtægter pr. måned. Det kan være løn eller
indkomst som selvstændig erhvervsdrivende, pension, renteindtægter, lejeindtægter, aktieindkomst,
aktieudbytte eller andet.
4. Angiv ansøgers og eventuel ægtefælles/samlevers formue. Det kan være opsparing i pengeinstitutter,
kontantbeholdning eller andet.
5. Angiv ansøgers faste udgifter pr. måned. Hvis udgiften betales én gang om året - skriv den årlige
udgift.
6. Angiv hvornår ansøger har opholdt sig i Danmark, herunder adressen og kommunen.
7. Angiv om ansøger fortsat har familie i Danmark. Hvis ja, angiv familierelation.
8. Angiv ambassadens indstilling.

Vejledning om økonomisk hjælp til danske statsboggege, deg bog i udlandet
En dansk statsborger, som har opholdt sig mange år i udlandet, kan få hjælp til forsørgelse, når
hjemrejse derved kan undgås, og forholdene i øvrigt taler for det.
Efter praksis ydes hjælpen som altovervejende hovedregel kun til personer, som har nået, eller som er
tæt på den danske folkepensionsalder.
Det er en betingelse for at yde hjælp, at hverken ansøgeren eller en eventuel ægtefælle har indtægter
eller formue, som kan dække det nødvendige økonomiske behov.
Hjælpen ydes kun til danske statsborgere og kan ikke overstige et månedligt beløb pr. berettiget, som
svarer til folkepensionens grundbeløb fratrukket eventuelle indtægter.
Hjælpen fastsættes på grundlag af en indstilling fra udenrigstjenesten med udgangspunkt i levevilkårene
i det pågældende land og ansøgerens udgifter til bl.a. bolig, kost og medicin.
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