
 
Visita Fondförvaltning 
Box 3546                                                                                            Maila till: 
103 69  Stockholm                                                                             fond@visita.se 
 
 
Ansökan om bidrag  ☐ till åldersförsörjning 
Ansökan om bidr         ag       ☐ vid arbetsoförmögenhet 
  
Efternamn Förnamn 

    Gatuadress E-post 

    Postnummer Postort 

    Personnr: Civilstånd Telefon 

 Senaste arbetsplats (hotell eller restaurang) 

    Yrke - befattning From Tom 

 Bankkonto 

Ekonomiska uppgifter                                     
  Sökanden     Maka/make/sambo 

Taxerad inkomst enl. senaste deklaration   

Tillgångar (utöver taxeringsvärde för ev egen bostad)   

Taxeringsvärde för ägd bostad   

Skulder   

 
(Stiftelsen ansvarar ej för oriktiga uppgifter avseende destinatärens ekonomiska situation.) 
 
☐Jag samtycker till att Visita Fondförvaltning behandlar personuppgifter om mig för 
administrativa ändamål.  
 
    

Ort  Datum  

 
Sökandens underskrift   
Bifogas:  Personbevis av typen ”Bankärende” 
  Kopia på senaste inkomstdeklaration för sökande samt make/maka/sambo 
  Kopia på anställningsbevis från hotell eller restaurang skall bifogas vid 

nyansökan 
 Kort beskrivning av situationen som föranleder ansökan. 

  Kopior på övriga relevanta handlingar som styrker behovet av stöd 



 
 
 
OBS! 
 
Kopia på senaste självdeklarationen, samtliga sidor, är obligatorisk som bilaga för sökande 
samt för make/maka/sambo. Vid ansökan om understöd är det viktigt att sökanden lämnar 
korrekta uppgifter om besparingar, värdepapper och fastighetsinnehav. 
 
 
Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter 
 
(Information enligt personuppgiftslagen - PUL) 
 
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom 
ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige - Visita 
Fondförvaltning - för att administrera ansökningsförfarandet samt för utdelning av beviljade 
medel. Om godkännande av behandling av personuppgifter ej ges på ansökningsblanketten 
kan ansökan ej behandlas. 
 
Vill du ha information om vilka personuppgifter om dig som finns i våra register så skicka en, 
av dig egenhändigt undertecknad, begäran härom till Visita Fondförvaltning, Box 3546, 
111 34  Stockholm. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller 
ofullständig personuppgift. 
 
 
Om Visita Fondförvaltnings stöd för äldre samt vid 
arbetsoförmögenhet 
 
Visita Fondförvaltning samförvaltar ett flertal stiftelser och fonder av vilka ingår: 
 

• Tyra och Agnar Meurlings Stiftelse 
• Stiftelsen Greta och Gustaf Bergs Minnesfond 
• Wilma Larssons Fond 
• Vilna och Axel Lindmarkers Fond 
• Karin och John Carlssons Stipendiefond 
• Carl Henrik Roodys Stidiefond 
• Anna och Oscar Zedréns Stipendiefond 
• Christian och Siri Svenssons Stiftelse till minne av Blanchs Café och Restaurang åren 

1906-1945 
• Stiftelsen Stockholms Hotell- och Restaurantförenings Understödsfond 
• Stockholms Hotell- och Restaurantförenings Donationsstiftelse 
• Augusta Anderssons Understödsfond 

 
Bland dessa finns fyra som riktar sig till behövande personer som drivit företag inom den 
enskilda hotell- och restaurangbranschen, som varit medlem i SHR/Visita, eller varit anställd i 
branschen, till åldersförsörjning eller vid arbetsoförmögenhet. Endast en ansökan görs till 
Visita Fondförvaltning som vidarebefordrar ansökningarna till passande stiftelse. 
 


	till åldersförsörjning: Off
	vid arbetsoförmögenhet: Off
	Efternamn: 
	Förnamn: 
	Gatuadress: 
	Epost: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Personnr: 
	Civilstånd: 
	Telefon: 
	Senaste arbetsplats hotell eller restaurang: 
	Yrke befattning: 
	From: 
	Tom: 
	Bankkonto: 
	Jag samtycker till att Visita Fondförvaltning behandlar personuppgifter om mig för: Off
	Ort: 
	Datum: 
	Tillgångar: 
	Tillgångar2: 
	Skulder: 
	Skulder2: 
	Inkomst: 
	Inkomst2: 
	Taxeringsvärde: 


