Mögulegt er að fylla eyðublaðið út beint á skjánum.
Munið að prenta það út og skrifa undir.

Prenta skjal

Umsókn um réttaraðstoð
til að leita nauðasamninga
samkvæmt lögum nr. 65/1996
1. Persónulegar upplýsingar
Nafn umsækjanda

Kennitala

Lögheimili

2.

Póstnúmer

Hs.
Vs.

Sveitarfélag

Fjölskyldustaða
Fjölskyldustærð

Einhleypur
Hjónaband
Nöfn barna heima hjá umsækjanda

3.

Sambúð
Kennitala

Maki umsækjanda

Nafn maka

4.

5.

Kennitala

Húsnæðisaðstæður
Leiguhúsnæði

Félagsleg eignaríbúð

Eigin fasteign

Búseturéttur

Annað/Hvað?

Atvinna
Starf

Umsækjandi:
Í atvinnu
Maki:

Eigin atv.rekstur

Í atvinnu

Eigin atv.rekstur

Atvinnulaus

Annað(örorka/lífeyrir)
Starf

Atvinnulaus
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Annað(örorka/lífeyrir)

FJÁRHAGSYFIRLIT
Staða á umsóknardegi
Upplýsingar um framfærslukostnað skulu vera sameiginlegar fyrir hjón/sambúðarfólk.
Sérstaklega skal gera grein fyrir sundurliðun eigna og skulda umsæjanda og maka hans

6.

Heimilistekjur

Meðaltal á mánuði
Nettó laun umsækjanda
Nettó laun maka umsækjanda
Lífeyrir/bætur

kr

Meðlag
Mæðralaun/feðralaun
Barnabætur
Húsaleigubætur
Vaxtatekjur
Aðrar tekjur
Heildartekjur

7.

Framfærsla

Framfærslukostnaður á mánuði
Matur og hreinlætisvörur
Rekstur bifreiðar
Fatakaup

kr

Lækniskostnaður
Tómstundir
Ýmisegt
Sími
Rafmagn og hiti
Áskriftargjöld
Fasteignagjöld
Húsaleiga
Tryggingar
Dagheimilisgjöld
Meðlag
Önnur föst gjöld
Framfærslukostnaður
Greiðslugeta = Tekjur - framfærsla
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8.

Umsamdar afborganir og greiðslur á mánuði

Greiðslugeta

Afborganir alls
Mismunur

9.

Vanskil
Merkið við:

Nafn kröfuhafa

kr.

Umsækjandi

Maki

kr.

Umsækjandi

Maki

Opinber gjöld
Meðlagsgreiðslur
Vanskil alls

10.

Eftirstöðvar lána

Nafn kröfuhafa
Lán með veði í fasteign

Önnur lán

Raðgreiðslusamningar/fjölgreiðslur
Námslán

Eftirstöðvar alls
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11.

Ábyrgðir fyrir aðra
kr.

Þar af gjaldfallið

Ábyrgðir fyrir aðra

12.

Eignir

Fasteign, áætlað andvirði
Bifreið, áætlað andvirði
Annað
Eignir samtals

13.

Ástæður greiðsluerfiðleika umsækjanda?

14.

Hvernig verður staðið við nauðasamning?

15.

Að hve miklu leyti getur umsækjandi greitt?

Með undirskrift þessari er nauðasamninganefnd veitt heimild til að afla upplýsinga um skuldir og eignir
umsækjanda. Jafnframt staðfestist að umsókn þessi er samin eftir bestu vitund.

_____________

_________________________

_________________________

Dagsetning

Undirskrift umsækjanda

Undirskrift maka
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Munið að eftirtalin gögn þurfa að fylgja:
Afrit af síðasta skattframtali, staðfestu af viðkomandi skattstjóra
Síðasti álagningarseðill skattstjóra
Afrit af launaseðlum þriggja síðustu mánaða
Útprentun frá innheimtumanni ríkissjóðs um skuldastöðu tekjuskatts, staðgreiðslu opinberra
gjalda, virðisaukaskatts, tryggingargjalds og vörugjalds. Fæst hjá tollstjóranum í Reykjavík
og sýslumönnum
Ef standa á við nauðasamninga með lántöku þá fylgi staðfesting lánveitanda
Gögn er styðja upplýsingar um framfærslukostnað heimilisins, sé um að ræða óreglulega eða
sérstaklega háa útgjaldaliði
Lánayfirlit Reiknistofu bankanna, fæst hjá viðskiptabanka.
Ef umsækjandi á fasteign:
Veðbókarvottorð.

Athugið að nefndin tekur ekki umsókn til meðferðar
nema umbeðnar upplýsingar liggi fyrir.
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