
Supplerende oplysninger til din ansøgning (hvis du er selvstændig) 

Personlige oplysninger 

Navn CPR-nr. _ 

Stilling 

Virksomhedsforhold 

Virksomhedsnavn CVR-nr. 

Virksomhedsform Etablerings-
dato 

Antal medarbejdere 

inkl. dig selv 

Virksomhedsejere 

Andel af ejerskab 

Hvad er dine 

jobfunktioner 

Har du flere virksomheder, beder vi dig udfylde en erklæring pr. virksomhed. 

Opgiv din indtjening tre hele år før din sygemelding 

Tre år før sygemelding To år før sygemelding Et år før sygemelding Efter første sygedag og 
frem til nu 

 Lønindtægt 
Honorar, provision eller andet.

Resultat før skat 

Anden indtjening 

Samlet indtjening 

Vi bruger oplysningerne, når vi skal vurdere din erhvervsevne, efter du er blevet syg, og til beregning af dit 

indtægtstab som følge af sygdom, hvis erhvervsevnen er nedsat tilstrækkeligt.  

Indsend dokumentation 

Da du er selvstændig, skal vi også bruge oplysninger om din indtjening før og efter din sygemelding. Du skal derfor 

sende følgende til os: 

- Dine årsregnskaber tre år før din sygemelding.
- Dine årsopgørelser fra Skatteforvaltningen tre år før din sygemelding.
- Udskrift af driftsregnskab fra første sygedag og frem til nu.
- Hvis du udbetaler løn til dig selv, skal vi bruge lønsedler tre år før din sygemelding og frem til nu.

Din underskrift 

Dato: ______________  Underskrift: _______________________________________ 
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