
U.nr. _______

Ansøgning fra 

ADVOKAT 
om legat fra  

Det Danske Advokatsamfunds 
Understøttelsesfond  

for året 

_______ 

Ansøgningsfristen er 31. marts og ansøgningsskema med bilag sendes til 

Understøttelsesfonden,  Kronprinsessegade 28, 1306 København K  
eller sendes pr. mail til fonde@advokatsamfundet.dk

Husk underskrift. 

mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:fonde@advokatsamfundet.dk


PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Fulde navn 

Adresse 

Postnr. og by 

Cpr. nr. 

Tlf. 

Mailadresse 

Bank reg. og kontonr. til 
legatudbetaling 
Beskikkelsesår 

Seneste adresse for  
advokatvirksomhed 

Er du gift, angiv ægtefælles navn 

Har du børn under 18 anføres disse 
med navn(e) og fødselsdato 

ØKONOMISKE FORHOLD 

Indtægter pr. år – TALLENE TAGES FRA SENESTE ÅRSOPGØRELSE: 

Personlig indkomst før skat (pension, dagpenge mv.) 

Erhvervsindtægt før skat 

Renteindtægter, udbytte af værdipapirer o.lign. før skat 

Boligsikring 

Lejeindtægter 

Legater fra andre fonde før skat 

Anden indtægt (anfør hvilken) 

Personlig indtægt i alt kr. 

Ægtefælles indtægter i alt 



Formue: 

Indestående i pengeinstitut pr. 31.12 

Obligationer (kursværdi) 

Aktier (kursværdi) 

Pantebreve (kursværdi) 

Anden formue (fx bil, campingvogn, kolonihave, andelsbolig 
o.lign.)

Personlig formue i alt kr. 

Ægtefælles formue i alt 

Formueværdi af fast ejendom 

Gæld til realkreditinstitut, reallån i pengeinstitut 

Anden gæld (angiv hvilken) 

Udgifter: 

Husleje inkl. varme pr. år 

 _________________________________________________ 
 Dato og underskrift 

   Jeg erklærer at ovenstående oplysninger er korrekte 

Der skal vedlægges kopi af seneste årsopgørelse fra SKAT, både egen og evt. ægtefælles. Find den på 
”Tast selv” på www.skat.dk.  

Udbetaling 
Understøttelse udbetales – medmindre legatfundatserne eller bestyrelsen i det enkelte tilfælde bestemmer anderledes – halvårligt i juni og 
december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever. Ydelserne betragtes som personlige og kan ikke overdrages, 
pantsættes eller være genstand for retsforfølgning. Herudover gælder det, at fuldmagt til hævning kun er gyldig for en enkelt termin. 

http://www.skat.dk/
https://skat.dk/


Motivation for at søge legatet (max én side): 



SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONDATA/OPLYSNINGER 

Når du har udfyldt og indsendt dette ansøgningsskema, giver du samtidig dit samtykke til, at 
Advokatsamfundet behandler og opbevarer dine data. 

Dine data behandles og opbevares i forbindelse med behandling af din ansøgning til fonden. 

Får du tildelt legat, indberetter vi beløbet til SKAT via dit cpr.nr. 

Din ansøgning og årsopgørelse indscannes og opbevares derefter i vores elektroniske arkiv i 4 år og bliver 
herefter slettet. 

Vi anmoder om, at du alene indsender det udfyldte ansøgningsskema vedlagt din årsopgørelse, og ikke 
medsender andre bilag fra fx læge, sygehus, sundhedspersonale eller andre. Vi har ikke hjemmel til at 
behandle og opbevare disse data, og vi vil derfor makulere dem ved modtagelse. 
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