
version 01/2022

Ansökan om ekonomiskt stöd vid ett barns död

 

 

Uppgifter om barnet
Barnets fullständiga namn Barnets personnummer

Postadress Postnummer Postort

Vårdnadshavare
Namn Telefonnummer

Postadress Postnummer Postort

Namn Telefonnummer

Postadress Postnummer Postort

Uppgifter om utbetalning
Kontonummer (inkl. clearingnummer) Kontoinnehavare (för- och efternamn) Bank

Önskas utbetalning per avi?

o Ja

Härmed försäkras att ovanstående ifyllda uppgifter är korrekta och sker i samförstånd mellan vårdnadshavare:

Signatur vårdnadshavare Namnförtydligande Datum

Signatur vårdnadshavare Namnförtydligande Datum

Observera att vid gemensam vårdnad ska ansökan undertecknas av båda vårdnadshavarna. 

Samtycke till hantering av personuppgifter 
Barncancerfonden värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår hantering av dina 
personuppgifter. Genom att ansöka om ekonomiskt stöd vid ett barns död godkänner du Barncancerfondens integritetspolicy 
och allmänna villkor samt samtycker till behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål. För mer information om hur v i 
behandlar dina personuppgifter, ta del av vår integritetspolicy och allmänna villkor.

o Jag samtycker till behandlingen av mina personuppgifter för angivet ändamål.

Barncancerfonden ger ekonomiskt stöd till dig vars barn har dött av en barnonkologisk sjukdom innan barnet fyllde 20 år.
Stödet motsvarar ett halvt prisbasbelopp (beräknas utifrån barnets dödsdatum) och ges för kostnader som uppstår i nära 
anslutning till att barnet dör, exempelvis begravningskostnader. 

Så ansöker du

• Fyll i dina uppgifter i ansökan nedan. Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras inom sex månader från det att ditt barn har 
dött. 

• Samtliga vårdnadshavare till barnet ska underteckna ansökan. Vid gemensam vårdnad ska ansökan undertecknas av båda 
vårdnadshavarna. 

• Bifoga en kopia av dödsorsaksintyg (alternativt ett undertecknat intyg av onkologiläkare som verifierar ditt barns dödsorsak)
till din ansökan.

För skyndsam hantering och utbetalning måste ansökan vara korrekt ifylld och komplett med bifogat dödsorsaksintyg.

• Skicka ansökan tillsammans med dödsorsaksintyg till: 

Barncancerfonden
Att: Ekonomiskt stöd
Box 5408, 114 84 Stockholm

https://www.barncancerfonden.se/villkor-integritetspolicy-och-cookies/

