Nullstill

Eigenerklæring – overdraging av lønnskrav

Dagpengar ved konkurs, offentleg skifte av insolvent dødsbu, offentleg administrasjon av bank
eller forsikringsselskap eller avvikling av insolvent selskap
Etter folketrygdlova § 4-3 første leddet må medlemmen ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstakar på grunn av
arbeidsløyse for å ha rett til dagpengar. Det blir ikkje rekna som tapt inntekt dersom medlemmen i det aktuelle
tidsrommet har krav på lønn. Etter forskrift om dagpengar § 2-1 kan ein likevel få forskotert dagpengar for periodar
der ein har lønnskrav som ein har rett på å få dekt etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 1
(lønnsgarantilova). Forskutterte dagpengar kan bli gitt for inntil ein månad rekna frå konkursåpningstidspunktet
dersom ein har rett til lønnsgarantidekning for den same perioden. Ved dividende frå konkursbuet skal ordinære
dagpengar utbetalt i perioden det blir gitt dividende gå til frådrag før bustyrar utbetaler dividendekravet.
Følgjande krav blir som hovudregel ikkje dekt av lønnsgarantiordninga:
1. Vederlag til sjølvstendig næringsdrivande eller oppdragstakarar
2. Lønn eller vederlag til arbeidstakarar som har hatt eigardel i verksemda på minst 20 %
For desse krava kan det ikkje søkjast om forskoterte dagpengar under lønnsgarantiordninga. Personar som ikkje
har krav på dekning over lønnsgarantiordninga, kan søkje om ordinære dagpengar

Namnet på stønadsmottakaren

Fødselsnummer

Namnet på arbeidsgivaren/bedrifta

□

Bustyrar

Eg har krav på å få dekt lønnskravet mitt over lønnsgarantiordninga

Personar som ønskjer forskot på lønnsgarantimidlar i form av dagpengar, må søkje dekning over lønnsgarantiordninga for den
same perioden.

□

Eg stadfester at det er søkt eller vil bli søkt om dekning frå lønnsgarantiordninga for lønnskravet mitt for perioden etter
konkursåpnings-tidspunktet

Eg samtykkjer i at NAV kan trekke frå utbetalte ordinære dagpengar for den same perioden dersom det blir utbetalt dividende
frå konkursbuet.

□

Eg har fått lønn/vederlag for månaden der skifteretten avgjorde konkursen/tvangsavviklinga

Eg skal avvikle ferie i perioden

frå og med

til og med

Eg veit at eg ikkje får dagpengar for
denne perioden

Eg veit at NAV kan krevje tilbake utbetalte dagpengar dersom det viser seg at lønnskravet ikkje gav rett til dekning etter
lønnsgarantilova, eller dersom utbetalinga skriv seg frå urette opplysningar frå mi side. Eg veit òg at urette opplysningar som
er viktige for retten til dagpengar, kan føre til straffansvar
Eg samtykkjer i at NAV kan bruke opplysningar om stønadsforholdet mitt overfor konkursbuet
Eg overdreg lønnskravet mitt til NAV, avgrensa oppover til eit beløp som tilsvarer forskoterte dagpengar / utbetaling frå
konkursbuet. Dagpengar vil gå til frådrag i utbetalinga frå lønnsgarantiordninga eller til eventuell utbetaling/dividende frå
konkursbuet

Stad

Dato

Kopi til stønadsmottakar og bustyrar
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Underskrift

