
Neptuni Ordens Hjälpkommitté

Neptunihjälpen

Neptuni Orden har till ändamål att lämna understöd till sjömän, deras änkor och barn samt
att utöva hjälpverksamhet bland Ordens medlemmar. I övrigt verkar Neptuni Orden till 
nytta och gagn för sjöfolk i allmänhet och deras anhöriga, samt befrämjar sällskaplig 
samvaro mellan medlemmarna.

Donationer, gåvor och testamentariska förordnanden samt insamlingar utgör grunden för 
Ordens hjälpverksamhet.

Det praktiska handhavandet gentemot enskilda understödstagare ombesörjs av Neptuni 
Ordens Hjälpkommitté. Verksamheten bedrivs i samarbete med Svenska Kyrkan och 
andra organisationer. Hjälpkommittén nominerar även årets Neptunibrud.

Så här ansöker du om understöd från Neptunihjälpen.

1 Personuppgifter
Ange alla personuppgifter. Ange minderåriga barn med namn och personnummer.

2 Efterlevande efter
Du kanske själv inte har varit till sjöss, men är efterlevande efter någon som har varit det. 
Är det så, ange dennes uppgifter här.

3 Anställning
Har du en pågående anställning, ange den här: befattning och arbetsgivare. Finns ingen 
anställning, ange tidigare anställning samt sista anställningsdag. Ange också antal 
månader till sjöss. För att komma i fråga som understödstagare ska du ha fullgjort 75 
seglationsmånader efter 20 års ålder. 

4 Ekonomi
Inkomster – före skatt
Ange aktuella inkomster före skatt, dvs brutto, både egna och för make/maka/sambo. 
Övriga inkomster kan t ex vara inkomster av kapital (räntor, aktieutdelning etc).
Tillgångar
Ange värdet på banktillgångar, t ex pengar på konto och aktier, samt värdet på pensions-
försäkring som ännu inte fallit ut. Ange även om du äger din bostad; villa eller bostadsrätt.
Skulder
Ange hur stora lån du har på bostaden om du äger den. Ange även övriga skulder, t ex 
kontokortsskulder, andra lån än bostadslån, avbetalningar, studielån etc.

5 Övriga upplysningar som kan vara av vikt för bedömningen av ansökan
Ange här saker, som vi inte frågat efter, men som du anser är viktiga för att 
Hjälpkommittén ska kunna bedöma din ansökan på ett riktigt sätt.



6 Samtycke till lämnade personuppgifter
När du skriver under din ansökan, godkänner du också att Neptuni Orden har frågat om, 
och samlar in dina personuppgifter. Neptuni Orden behöver dessa uppgifter för att kunna 
göra en korrekt bedömning av din ansökan om understöd. Uppgifterna används endast för 
detta ändamål och kommer inte att delges andra utanför Orden. När kontakten mellan dig 
och Orden upphör, kommer uppgifterna att arkiveras av Orden för att användas för historik
och forskning. Uppgifterna kan dock tas bort på din begäran. Du kan när som helst begära
ett registerutdrag om de uppgifter som Orden har om dig. Upptäcker du att uppgifterna är 
felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du begära rättelse. 

7 Underskrift
Datera ansökan och skriv under. Observera att du då också medger att du har informerats 
samt lämnat samtycke gällande dina personuppgifter enligt informationen under punkt 6.

8 Uppgifter om God man eller Förvaltare
Har du god man eller förvaltare, eller om denne har skrivit under denna ansökan, vill vi 
veta namn och telefonnummer här. Vi vill också ha kopia på registerutdrag som visar att 
den Gode Mannen eller Förvaltaren verkligen är utsedd. 

9 Bilaga
För att Hjälpkommittén ska kunna se att uppgifterna i denna ansökan är riktiga, behöver vi 
en kopia av din senaste slutskattsedel. Har du inte möjlighet att själv kopiera den, kan du 
skicka med den i original. Vi kopierar den och returnerar den till dig. 

10 Sänd in ansökan
Här står namn, adress och telefonnummer till din kontaktperson alternativt adressen direkt 
till Neptuni Ordens kansli. Har du en kontaktperson, kontakta alltid denne om du har frågor
som rör din ansökan, utbetalningar etc. I andra hand kan du vända dig till Neptuni Ordens 
kansli, Skeppsbron 10, 2 tr, 111 30 Stockholm. Telefon: 08-20 15 34.

Vad händer med din ansökan?
Så snart Distriktsinnehavaren har fått din ansökan, behandlas den. Uppgifterna i ansökan 
kontrolleras. Om du uppfyller kriterierna att upptas som destinatär och erhålla understöd 
från Neptunihjälpen, blir du informerad om det. Även om din ansökan lämnas utan bifall, 
får du veta det.
Blir du antagen till Neptunihjälpen som destinatär, betalas understödet ut fyra gånger per 
år: mars, juni, september och december. Utbetalningsdag är omkring den 15 i respektive 
månad.
I slutet av varje år, får du en ny blankett att fylla i för kommande år. Det är för att 
Hjälpkommittén vill se om din situation har förändrats på något sätt. Det är alltså viktigt att 
du varje år är beredd att uppge dina uppgifter igen.
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