Lidingö, 2020-10-20

Hej,
Välkommen till oss på Munter Tandvård. Väldigt roligt att du kom till oss på din första undersökning.
Vi hoppas du tyckte vi var trevliga mot dig, och att du vill komma tillbaka.
Bifogat kommer ditt kostnadsförslag. Detta är bara en preliminär bedömning, som ger ett ungefärligt
pris. Exakt plan bestäms efter noggrann dokumentation och undersökningar som görs när själva
behandlingen ska börja. Det är alltid den faktiska kostnaden för utförda vården som ska betalas,
vilket kan bli både billigare och dyrare, även om det oftast är väldigt nära den ursprungliga
bedömningen.

Följande alternativ finns för att finansiera din vård hos Munter Tandvård:

1. Betala i förskott (se sida 2)
2. Betala efter varje besök (se sida 3)
3. Delbetala (se sida 4)
4. Delbetala med aktiv kronofogdeutmätning (se sida 5-7)
5. Ersättning via Stockholms Läns Landstings N/F-kort (se sida 8)
6. Söka hjälp via försörjningsstöd/socialbidrag (se sida 9)
7. Försäkringsbolag, skadestånd eller arbetsskada på tänder (se sida 10)
8. Söka välgörenhetsstiftelser/fonder (se sida 11-12)
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Betala i förskott
Att betala i förskott till Munter Tandvård har flera fördelar.

1. Du förlänger garantitiden på all fast protetik till fem år (istället för tre år). Med fast protetik
menas alla konstruktioner som sitter fast i munnen såsom kronor, broar, implantatkronor
och implantatbroar. Garantitiden på avtagbar protetik (proteser) förlängs från ett år till två
år i förekommande fall. Vi har en försäkring via privattandläkarna för detta. Det innebär att
även om du flyttar så kommer vi kunna hjälpa dig med den försäkringen.
2. Du får ett års hygienistbehandlingar kostnadsfritt. Det innebär att de tar bort tandsten,
polerar, gör rent och följer upp så att dina tänder håller så länge som möjligt. Det första
årets hygienistbehandlingar är redan med i det kostnadsförslag du har fått. Detta gäller det
andra året. Värdet av detta är flera tusen kronor. Dessa besök kommer rapporteras in till
Försäkringskassan med ett pris på 0kr.
3. Du får en eltandborste av senaste modell från Oral-B. Så att dina tänder kan hålla sig friska
ännu längre.

Ovanstående erbjudande gäller enbart kostnadsförslag med en patientavgift på mer än 10.000kr.

Hur går jag tillväga för att betala i förskott?
1. Betala summan på ditt kostnadsförslag till Bankgiro 110-5659. Du anger ditt personnummer
som meddelande i betalningen, så att det registreras på dig. Du behöver inte ange något
OCR-nummer.
2. Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid. Våra telefontider är 8-12 måndag-fredag. Det
går även bra att maila till patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp dig så fort vi kan. Det
första steget är att komma på en mer omfattande undersökning, där vi tar kliniska
fotografier, kompletterande röntgen, och i förekommande fall studiemodeller och
bakterieprov. Därefter kan behandling påbörjas, när vi tillsammans gjort en behandlingsplan
som du förstår och är nöjd med.
3. Om du vill bekräfta att din betalning kommit in mailar du ekonomi@muntertandvard.se. Så
fort din betalning är registrerad i vårt journalsystem kan vi även skriva ut ett kvitto på
kliniken till dig. Vanligtvis tar det cirka en vecka från betalning tills vi registrerat det i vårt
system. Ekonomiavdelningen kan se betalningen cirka två dagar efter den är skickad.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Betala efter varje besök
Det går alldeles utmärkt att betala på “det vanliga sättet” hos oss.
Vi tar emot följande betalningssätt:
- Kortbetalning
- Kontant betalning
- Fakturabetalning
Observera att vi i dagsläget inte har Swish.
Om du önskar att betala med faktura, kommer fakturan skickas via företaget Payzmart. Det innebär
att det kommer att tas en kreditupplysning på dig, och sedan kommer betalning ske direkt till
Payzmart. Det är inga räntor om man betalar fakturan i tid.

Hur gör jag för att komma igång med min behandling?
1. Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid. Våra telefontider är 8-12 måndag-fredag. Det
går även bra att maila till patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp dig så fort vi kan. När
du ringer till oss, meddela att du ämnar betala efter varje besök, så att vi kan notera det.
Det första steget är att komma på en mer omfattande undersökning, där vi tar kliniska
fotografier, kompletterande röntgen, och i förekommande fall studiemodeller och
bakterieprov. Därefter kan behandling påbörjas, när vi tillsammans gjort en behandlingsplan
som du förstår och är nöjd med.
2. Efter varje besök hos oss, meddela receptionisten innan du går om du önskar betala med
kort, kontant eller faktura för besöket.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Delbetalning
Om du önskar delbetala din behandling, så kommer vi att använda oss av företaget Payzmart. Det
innebär att efter varje besök (där en debitering sker) kommer fakturan att skickas via dem direkt till
dig. Du kan välja att delbetala upp till sex månader räntefritt, eller upp till 24 månader med ca 10%
ränta.

Hur går jag tillväga för att delbetala?
1. Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid. Våra telefontider är 8-12 måndag-fredag. Det går
även bra att maila till patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp dig så fort vi kan. Meddela att du
önskar starta din behandling, och att du vill delbetala.
2. Vi kommer att ta en kreditprövning på dig via företaget Payzmart, det går direkt via vårt
journalprogram. Detta görs direkt medan vi pratar med dig i telefon.
3. Om du blir godkänd bokar vi första tiden direkt. Det första steget är att komma på en mer
omfattande undersökning, där vi tar kliniska fotografier, kompletterande röntgen, och i
förekommande fall studiemodeller och bakterieprov. Därefter kan behandling påbörjas, när vi
tillsammans gjort en behandlingsplan som du förstår och är nöjd med.
4. Om du inte blir godkänd av Payzmart, kan det vara aktuellt att delbetala hos oss ändå. Följande
regler gäller dock:
- Minst 3
 0% av beloppet måste vara inbetalt innan behandling kan påbörjas, ibland mer. Bedöms av
ekonomipersonalen.
- Resterande belopp måste betalas på max 24 månader, ibland ett år.
Vi kan inte boka in tid direkt i telefonen om du blivit nekad av Payzmart. Istället måste du maila
ekonomi@muntertandvard.se för att lägga upp en avbetalningsplan. När detta är gjort så kan vi
boka in dig på behandling, men inte innan. Vi kan inte heller behandla dig akut innan det är fastställt
hur betalning skall ske.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Kronofogdeutmätning
Om du har utmätning på din inkomst varje månad, kan kronofogden ibland meddela dispens från
den till förmån för att betala tandläkarkostnader.

Hur går jag tillväga för att söka dispens från utmätning?
1. Om det inte finns ett intyg bifogat i brevet, vänligen maila john@muntertandvard.se, och
meddela att du önskar ett intyg för att söka dispens från utmätning.
2. När intyget kommit till dig via posten (kan ta upp till två veckor), ge det till kronofogden
tillsammans med det kostnadsförslag du har fått från oss. Om du har en handläggare på
kronofogden, ge det till denne. Har du inte det, så ring dem och beskriv ditt ärende, så
kommer de meddela var du ska skicka handlingarna.
3. Ibland kan Kronofogden ge dig en blankett som tandläkaren ska fylla i. Ge blanketten till oss,
så kommer John fylla i den.
4.

När du har fått godkänt på din dispens från Kronofogden, skicka in en kopia av beslutet på
det, tillsammans med autogiroblanketten på nästa sida. Den månadsvisa betalningen skall
uppgå till det som Kronofogden vanligtvis utmäter från din inkomst. Maila sedan
ekonomi@muntertandvard.se och meddela att avbetalning påbörjats.

5. När 30-100% av kostnadsförslagets patientdel är betald, kan behandling påbörjas. Hur
mycket bestäms efter samtal med ekonomipersonalen.

6. Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid för behandling efter godkänt från
ekonomipersonalen. Våra telefontider är 8-12 måndag-fredag. Det går även bra att maila till
patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp dig så fort vi kan. Det första steget är att
komma på en mer omfattande undersökning, där vi tar kliniska fotografier, kompletterande
röntgen, och i förekommande fall studiemodeller och bakterieprov. Därefter kan behandling
påbörjas, när vi tillsammans gjort en behandlingsplan som du förstår och är nöjd med.
7. Ibland kan Kronofogden vilja ha kvitto på inbetalningar som gjorts, vänligen maila
ekonomi@muntertandvard.se, så kommer vi att hjälpa det med dig. Det uppskattas om du
inte frågar efter det direkt på kliniken, utan istället via e-post.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Autogiroanmälan, medgivande
Betalningsmottagare

Betalare

Namn*

Namn*

Munter Tandvård AB
Fullständig adress*

Fullständig adress

Torsvikssvängen 37, nb
181 34 Lidingö

Person-/organisationsnummer (10 siffror)*
Betaltjänstleverantör*
Organisationsnummer ( 10 siffror)*

Konto (Clearingnummer + kontonummer)*

Bankgironummer*

Vilken dag skall betalningen ske? 19e? 26e?

556835-8682
110-5659

*Markerade uppgifter är obligatoriska

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad
(”betalaren”),
medger att
betalning får göras genom uttag från angivet
konto,
på
begäran
av
angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på
viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.

Clearing numret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor
eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget.
Normalt är clearing numret de första fyra siffrorna i kontonumret.
Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då
femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearing nummer ska
alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i
Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer:
Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea
där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de
fyra första siffrorna i kontonumret. Plus Girokontot i Nordea:
Clearingnummer = 9960.

Ort och datum

Betalarens signatur och namnförtydligande

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande
behandlas
av
betalarens
betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för
administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare
information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst
återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö

Sida 7 av 12
Beskrivning

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar
utförs från betalarens konto på initiativ av
betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna
betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne
får initiera betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex
bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan
användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska
godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela betalaren i
förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens
konto enligt de regler som gäller hos betalarens
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får
betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet
kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto
hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan
betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att
meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan
meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett
tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om
meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska
meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den
första förfallodagen. D
 etta gäller dock inte fall då
betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får
betalaren meddelande av betalningsmottagaren om
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet
och/eller
beställningen.
Genom
undertecknandet av detta medgivande lämnar
betalaren sitt samtycke till att betalningar som
omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt
denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast
kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö

på kontot på förfallodagen kan det innebära att
betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för
betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren
göra ytterligare uttagsförsök under de kommande
bankdagarna. Betalaren kan på begäran få
information från betalningsmottagaren om antalet
uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar
före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast
bank-dagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär
det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt
tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse M
 edgivandet
gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst
återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för
att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara
betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar
före förfallodagen alternativt vara betalarens
betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före
förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens
betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till
Autogiro B
 etalningsmottagaren har rätt att avsluta
betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter
det att betalningsmottagaren underrättat betalaren
härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att
omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro
om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft
tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det
konto som medgivandet avser avslutas eller om
betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan
anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens
betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som
gäller.
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Tandvård finansierad via SLL
Om du har ett särskilt tandvårdsstödsintyg via Stockholms Läns Landsting, så betalar du tandvård
enbart som ett besök till Sjukvården. Avgiften för dig som patient är 100 kr för besök hos
tandhygienist och 200 kr för besök hos allmäntandläkare. Har du frikort så gäller det även här.

Hur går jag tillväga för att starta min behandling?

-

Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid för behandling. Våra telefontider är 8-12
måndag-fredag. Det går även bra att maila till patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp
dig så fort vi kan. Vänligen meddela oss att du har N-kort/F-kort. Det första steget är att
komma på en mer omfattande undersökning, hos tandhygienist. Sedan kan tider bokas till
tandläkaren.

-

Observera att på F-kortet ingår lagningar, tandutdragningar, enklare proteser, rotfyllningar
samt två besök hos hygienisten per halvår. I N-kortet ingår förutom det som finns i F-kortet,
även permanenta delproteser med metallskelett. Med N-kort kan man även ansöka om vissa
kronor/broar via särskild förhandsprövning. Vi tar hand om det, och diskuterar det med dig
på plats.
Det innebär att om du önskar implantat, omfattande kronor/broar och dylik avancerad
behandling, så måste du finansiera det på något annat sätt, t ex via delbetalning.

-

Patientavgiften kommer att skickas till dig som faktura, om du inte betalar den på plats.

-

Dessa besök rapporteras inte in till försäkringskassan, utan systemet med SLL är helt skilt
från systemet med Försäkringskassan.

OBS! Om du har rullstol, permobil eller stor rullator, så meddela oss jättegärna det när du bokar tid.
Eftersom vår lokal är så dåligt handikappanpassad, så måste man gå in till kliniken via ingången till
hygienistrummet. Det är jättebra för oss att veta det så vi kan förbereda så du enkelt kan ta dig in. Vi
har försökt få fastighetsägaren att hjälpa oss med anpassningar, men det har varit svårt tyvärr.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Försörjningsstöd/Socialbidrag
Om du har socialbidrag/försörjningsstöd idag, har du möjlighet att ansöka om hjälp med dina
tandvårdskostnader. Socialtjänsten beviljar bara den absolut nödvändigaste tandvården, såsom
tandutdragningar, rotfyllningar på tänder som behövs för att tugga, plastfyllningar, enklare proteser
(löständer) samt ett besök till tandhygienist ibland. I sällsynta fall kan socialtjänsten bevilja enstaka
kronor när inga andra alternativ finns.
Hur går jag tillväga för att starta min behandling?
1. Skicka in det kostnadsförslag du har fått av oss tillsammans med en röntgen-CD som också
finns bifogad. OBS! Om ditt kostnadsförslag inte är märkt med “KF Soc”, eller om du inte har
fått en röntgen-CD, vänligen maila till john@muntertandvard.se, så skickar vi detta till dig.
Lämna INTE in ett kostnadsförslag som inte är märkt med KF Soc. Det skapar massor med merarbete
för oss, och du kommer inte bli beviljad det i alla fall. Det är väldigt väldigt tidskrävande för oss när
patienter inte följer dessa rekommendationer. Snälla respektera detta.
2. Socialtjänsten kommer nu handlägga ditt ärende. Ibland så kommer deras
förtroendetandläkare kontakta oss för att begära ut röntgen och/eller journal för
bedömning. Det tar oftast cirka en månad. Har du akut värk under tiden så ring oss på
08-765 11 11 för att boka akuttid.
3. När socialtjänsten har fattat sitt beslut, så kommer de kontakta dig med ett beslut, oftast via
brev. När du fått beslutet kan du boka tid hos oss.
4. Ring till oss på 08-765 11 11 för att boka tid för behandling. Våra telefontider är 8-12
måndag-fredag. Det går även bra att maila till patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp
dig så fort vi kan. Meddela oss att socialtjänsten har lämnat ett godkännande, och att du vill
starta behandling. Du kommer få tid för en genomgång av vad ditt kostnadsförslag innebär,
samt så kommer vi sätta igång med första steget i din behandling. Ta med dig ditt beslut
från socialtjänsten vid det första besöket hos oss, så vi kan scanna in det, och veta vad de
har godkänt.
5. Efter varje besök kommer vi att skicka en faktura till dig. Det är din uppgift att lämna in
denna till socialtjänsten när du får den. Vi uppskattar om du gör detta skyndsamt.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Försäkringsskada, skadestånd eller arbetsskada
Om du har råkat ut för en olycka, eller annat trauma kan ditt försäkringsbolag ibland ersätta
kostnaderna för skadorna som uppkommit på dina tänder. Det kan även ibland vara så att de
ersätter om du har tappat bort din protes.
Hur går jag tillväga med försäkringsbolag?

1. Kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla skadan. Be om ett käk- och tandskadeintyg från
dem.
2. Ge ditt käk- och tandskadeintyg till oss. Vi fyller i intyget skyndsamt, och skickar in det
tillsammans med röntgen och journaluppgifter till ditt försäkringsbolag.
3. När du har fått godkänt från dem kan du boka tid. Ring till oss på 08-765 11 11. Våra
telefontider är 8-12 måndag-fredag. Det går även bra att maila till
patient@muntertandvard.se, så ringer vi upp dig så fort vi kan. Ta med dig ditt godkännande
från försäkringsbolaget vid första besöket.

Hur går jag tillväga med skadeståndsanspråk där jag är brottsoffer?

Om du har blivit utsatt för ett brott, och dina skador på tänderna uppkommit i samband med det
brottet, be din advokat maila john@muntertandvard.se för att få kostnadsförslaget av oss, samt
intyg på de skador som finns i din mun. Detta kostnadsförslag kan ligga till grund för eventuellt
skadeståndsanspråk. Vi behandlar alltid detta skyndsamt, det är högsta prioritet för oss.

Hur går jag tillväga med arbetsplatsolyckor/arbetsskador?
Om dina skador på tänderna uppstått i samband med arbete, eller på grund av särskilt utsatt arbete
(t ex bagare), så ta med ditt kostnadsförslag till din arbetsgivare. De får gärna kontakta oss på
john@muntertandvard.se för eventuella frågor. Detta regleras ofta via din arbetsgivares
försäkringsbolag.

Välkommen till oss på Munter!

Tel: 08-7651111
E-post: patient@muntertandvard.se
Munter Tandvård, Torvikssvängen 37, 18134 Lidingö
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Stiftelser/fonder
För dig som inte har möjlighet att delbetala kan det ibland vara möjligt att söka från olika stiftelser
och fonder.
OBS Vi kan inte hjälpa dig med att söka fonder annat än att ge dig den informationen du behöver för
att kunna söka fonder själv. Vi har tidigare varit behjälpliga med detta, men vi har idag så pass
många patienter att vi inte längre kan bistå med hjälp i samma omfattning.
För att kvalificera dig för fonderna behöver deklarerad inkomst vara under 180.000 kronor/år för
ensamstående samt 225.000 totalt för båda parter för gifta/sambo. För hemmavarande barn under
18 år kan 44.500 kronor/barn "läggas till”.
För att hjälpa dig med dina ansökningar har vi bifogat en lista över underlag som kan vara aktuella
för din ansökan.
Dessa fonder/stiftelser kan vi rekommendera, vänligen se deras hemsida för ytterligare information
om hur du skickar in din ansökan, vänligen kontakta dem för mer information. Notera att det är ditt
ansvar att skicka in, följa upp, samt informera oss vid eventuell godkänd ansökan.
Stadsmissionen
https://www.stadsmissionen.se/fa-stod/ekonomisk-radgivning-och-stod/ansok-om-ekonomiskt-s
tod
Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne h
 ttps://wilhelmgovenii.se/
Föreningen FVO https://www.foreningenfvo.se/information/till-sokande
Johanniterorden https://www.johanniterorden.se/
Frimurarna https://frimurarorden.se/
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Ansöka om stiftelsemedel
Förbered nedan papper om ni vill söka stiftelsemedel. De kommer vilja ha
detta.

Dokument:

Beställs från:

Klart? ☒

Skattedeklaration

Skatteverket, 0771-567567

☐

Bankkontoutdrag
Årsbesked från bank

Din bank

☐

Tillgångar och skulder
Registrerade uppgifter om ev.
tillgångar + skulder, även
gamla.

Skatteverket/Kronofogden,
077173 73 00

☐

Familjebevis

Skatteverket

☐

Bevis på inkomster
Utdelningsbeslut / intyg från
försäkringskassan,
pensionsmynd., soc etc.

Soc, försäkringskassan,
pensionsmynd., etc...

☐

Hyresavi

(hemma/hyresvärd)

☐

”Skuldfrihetsintyg”
eller
”Registerutdrag från
kronofogden”

Kronofogden

☐

Personligt brev

☐

Personligt brev
Skriv fritt ur hjärtat. Skriv enkelt, levande och obyråkratiskt. Lämna adress, telefonnr etc. Skriv kort:
- Hur ser din livssituation ut idag? Ge en kortfattad beskrivning.
- Varför behöver du tandvård?
- Hur skulle ditt liv förbättras om du fick nya tänder?
Det är bra om du låter någon oberoende person med gott anseende (läkare, arbetsgivare eller
liknande som känner dina förhållanden), bestyrka dina uppgifter. Detta är dock ej nödvändigt.
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