Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond
ANSØGNING

1.

Fulde navn:________________________________________________________________

2.

Adresse:__________________________________________________________________

3.

Postnr./by:________________________________________________________________

4.

CPR-Nummer:______________________________________________________________

5.

Telefon/mobilnummer:_______________________________________________________

6.

Mail:______________________________________________________________________

7.

Medlem af:

8.

Aktiv/Pensionist:____________________________________________________________

9.

Førtidspension/efterløn/invalidepension/alm. pension:______________________________

10.

Fuld arbejdsdygtig/sygemeldt:_________________________________________________

11.

Hvilket beløb ansøges der om (SKAL udfyldes):___________________________________

12.

Medlem af Sygesikring ”danmark”? Sæt X: JA:

13.

Begrundelse for ansøgningen; Hvad er det ansøgte beløb anvendt til? Regninger SKAL
medsendes som dokumentation (se side 2: Vejledning):______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14.

Er der før ansøgt om legat hos Understøttelsesfonden? Sæt X:

3F:

Metal:

HK/Post & Kommunikation:

NEJ:

Hvilken gruppe: __________

JA:

NEJ:

Hvis ja, hvornår? ___________________________________________________________
15.

Evt. bevilget beløb kan indsættes i bank på kontonr. (skriv nedenfor):

Bankregistreringsnr.:
4 cifre

Sted og dato:

Kontonr.:
10 cifre

Underskrift:

Skema med bilag indsendes til:
3F Post, Industrigruppen, Kampmannsgade 4, 1790 København V. Att.: Dorthe Holst Hansen.
Bemærk: Kvitteringer og udgiftsbilag må maksimalt være for 1 år fra ansøgningsfristen.
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Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond

Vejledning

1. Fondens formål

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond (PTU) er en fond, hvor 3F Post, HK
Post & Kommunikation og Dansk Metal hver
især organiserer ansatte i Post Danmark og
TDC (tidligere medlemmer af Telekommunikationsforbundet).
Fonden afholder 2 årlige fondsmøder i hhv.
juni og november måned.

-

At yde støtte til trængende medlemmer
af de 3 tilsluttede organisationer.

-

At yde tilskud til kulturelle og sportslige
aktiviteter, der forestås af organisationer
med tilknytning til post- og teleområdet.

2. Dokumentation
-

Ansøgningen skal udfyldes på fondens
ansøgningsskema (se side 1), og ansøgningen skal senest være fonden i hænde
den 1. juni/1. november. Ansøgningen
sendes til:

Der skal altid medsendes dokumentation
for afholdte udgifter (ekspeditionsliste fra
apoteket er ikke dokumentation), og der
kan kun ydes tilskud/støtte til
dokumenterede udgifter der maksimalt
går 1 år tilbage fra ansøgningsfristen.

3. Fonden yder støtte/hjælp ved

3F Industrigruppen
Att.: Dorthe Holst Hansen
Kampmannsgade 4
1790 København V
Mail: dorthe.holst@3f.dk

HK Post & Kommunikation
c/o PostNord Danmark
Att.: Eigil Johannesen
Hedegaardsvej 88
2300 København S
Mail: eigil.johannesen@postnord.com

Dansk Metal
Att.: Michael Antonsen
Molestien 7
2450 København SV
Mail: forhandling@danskmetal.dk

-

Dokumenterede udgifter til lægeordineret
medicin (ikke kosttilskud eller alternativ
medicin).

-

Dokumenterede udgifter til behandling
hos fysioterapeut, kiropraktor og
zoneterapi.

-

Dokumenterede udgifter for
tandlægebehandling og briller ydes
legat(er) på 2.500,- kr.

-

Kulturelle og sportslige aktiviteter ydes
legat(er) på 2.500,- kr. Seneste regnskab
skal medsendes.

4. Øvrige forhold

Side 2

-

Der skal i ansøgningen oplyses om
medlemskab af Sygesikring ”danmark”,
og godtgørelse fra ”danmark” skal fremgå
af den indsendte dokumentation.
Såfremt der ikke af den indsendte
dokumentation fremgår, hvad der er
udbetalt fra ”danmark”, skal opgørelse
fra ”danmark” medsendes.

-

Ansøgningen skal indeholde bankens
registrerings- og kontonummer.
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