Nullstill

Egenerklæring - overdragelse av lønnskrav

Dagpenger ved konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, offentlig administrasjon av bank
eller forsikringsselskap eller avvikling av insolvent selskap
Etter folketrygdloven § 4-3 første ledd må medlemmet ha tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av
arbeidsløshet, for å kunne ha rett til dagpenger. Medlemmet anses ikke å ha tapt inntekt dersom vedkommende
for det aktuelle tidsrom har krav på lønn. Etter forskrift om dagpenger § 2-1 kan man likevel få forskuttert
dagpenger for perioder man har lønnskrav som er berettiget til dekning etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved
konkurs m.v. § 1 (lønnsgarantiloven). Forskutterte dagpenger kan gis for inntil en måned regnet fra
konkursåpningstidspunktet dersom man har rett til lønnsgarantidekning for samme periode. Ved dividende fra
konkursboet skal ordinære dagpenger utbetalt i perioden det tilstås dividende gå til fradrag før bostyrer utbetaler
dividendekravet.
Følgende krav dekkes som hovedregel ikke av lønnsgarantiordningen:
1. Vederlag til selvstendig næringsdrivende eller oppdragstakere
2. Lønn eller vederlag til arbeidstaker som har hatt eierandel i virksomheten på minst 20 %
For disse kravene kan det ikke søkes om forskutterte dagpenger under lønnsgarantiordningen. Personer som ikke
er berettiget til dekning over lønnsgarantiordningen kan søke ordinære dagpenger.

Stønadsmottakers navn

Fødselsnummer

Arbeidsgivers/bedriftens navn

□

Bostyrer

Mitt lønnskrav er berettiget til dekning over lønnsgarantiordningen

Personer som ønsker å motta forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger er forpliktet til å søke dekning fra
lønnsgarantiordningen for samme periode.

□

Jeg bekrefter at det er søkt eller vil bli søkt om dekning fra lønnsgarantiordningen for mitt lønnskrav for perioden etter
konkursåpningstidspunktet

Jeg samtykker i at NAV kan trekke fra utbetalte ordinære dagpenger for samme periode dersom det utbetales dividende fra
konkursboet

□

Jeg har mottatt lønn/vederlag for måneden hvor skifteretten avsa kjennelsen om konkurs/tvangsavvikling

Jeg skal avvikle ferie i perioden

fra og med

til og med

Jeg er innforstått med at jeg ikke vil
få dagpenger for denne perioden.

Jeg er gjort kjent med at NAV kan tilbakekreve utbetalte dagpenger dersom det viser seg at lønnskravet ikke var berettiget til
dekning etter lønnsgarantiloven, eller utbetalingen skyldes uriktige opplysninger fra min side. Jeg er også gjort kjent med at
uriktige opplysninger av betydning for retten til dagpenger kan medføre straffansvar.
Jeg samtykker i at NAV kan benytte opplysninger vedrørende mitt stønadsforhold overfor konkursboet.
Jeg overdrar mitt lønnskrav til NAV, begrenset oppad til et beløp tilsvarende forskutterte dagpenger/utbetaling fra
konkursboet. Dagpenger vil gå til fradrag i utbetalingen fra lønnsgarantiordningen eller eventuell utbetaling/dividende fra
konkursboet.

Sted

Dato

Kopi til stønadsmottaker og bostyrer

NAV 04-03.07 Bokmål Fastsatt 07.2006 Endret 02.2016

Underskrift

