Orientering om FLT´s låneordning
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FLTs låneordning er for medlemmer som venter på å få utbetalt innestående
lønn/feriepenger fra Lønnsgaranti-fondet etter konkurs i bedriften.

Denne ordningen er for deg
som ønsker at FLT skal forskuttere et beløp i påvente av utbetaling fra Lønnsgaranti-fondet for tilgodehavende
lønn/feriepenger i bedrift som er konkurs.
Forbundet kan etter gitte regler forskuttere et begrenset beløp (nettolønn/feriepenger) mens du venter på å få utbetalt
innestående lønn/feriepenger fra Lønnsgarantifondet etter konkurs i det firma du var ansatt.

For å benytte låneordningen må du oppfylle følgende vilkår:
- Du må være sammenhengende medlem av forbundet i minst to måneder.
- Kontingent må være innbetalt før konkursåpningen
- Ikke ha rett på forskudd på lønnsgarantimidler hos NAV, eller at du må vente urimelig lenge på dette forskuddet.
Beløpet forbundet forskutterer er rentefritt inntil oppgjør fra Lønnsgarantifondet er sendt oss fra bobestyrer.
Skulle du stå igjen med en rest til forbundet (d.v.s. at du har fått låne mer av forbundet enn det som blir utbetalt av
Lønnsgarantifondet gjennom bobestyrer), vil forbundet belaste det resterende beløp med 10% rente inntil alt er gjort opp.
Forbundet vil kreve av deg at du undertegner både en transporterklæring og et gjeldsbrev før vi forskutterer deg noe beløp.
Forbundet forutsetter at medlemskapet i FLT holdes ajour så lenge du har gjeld til forbundet.

Forbundet kan låne ut inntil kr 50.000,-:
Det er viktig at du passer på at skattetrekk og eventuelt andre trekk er trukket fra i det beløpet som du ønsker å få
forskuttert fra forbundet.

Følgende må sendes forbundet før eventuell utbetaling:
- Kopi av bobestyrers samleliste B som er sendt til Lønnsgarantifondet eller tilsvarende.
Denne må inneholde opplysninger om deg og ditt krav som bobestyrer har anbefalt.
- Ferdig utfylt transporterklæring.
- Ferdig utfylt gjeldsbrev.
- Bobestyrers navn, adresse og telefonnummer.

Forbundet vil kontrollere de tilsendte dokumenter før vi overfører det påførte beløp til din lønnskonto.
Samtidig vil vi fremme transporterklæringen som krav i konkursboet.
Om det er noe i denne orienteringen du er usikker på, kontakt forbundet før du fyller ut og undertegner dokumentene.
Husk at du må fylle ut og undertegne begge sider på arket

Er alt korrekt utfylt lover forbundet rask ekspedisjon.

NB!

Skjemaets side 2 og 3 som heter Transporterklæring/Gjeldsbrev, må printes, fylles ut,
underskrives og postlegges:

Forbundet for Ledelse og Teknikk
Pb 8906
0028 Oslo

Transporterklæring og gjeldsbrev
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Navn:
Adresse:
Poststed:

Postnr:

Medlemsnr:
Kontonr:

Bedrift:

Bobestyrer:
Adresse:
Poststed:

Postnr:

Tlf:

Undertegnede som var arbeidstaker i ovennevnte bedrift som er under konkurs og ikke kan betale sine lønnsforpliktelser,
transporterer herved til Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Oslo
Beløp pålydende:
Beløpet gjelder hele eller deler av mitt forfalte netto lønnskrav i perioden:
og opptjente feriepenger før 31,12. foregående år. Alle beløp er netto utbetalt tilgodehavende.

Jeg erklærer med dette at jeg ikke er kjent med at bedriften har motregnings-adgang i beløpet, samt at det ikke foreligger andre lovlige pålagte
trekk, jfr. Arbeidsmiljølovens § 14 - 15, som ikke er hensyntatt ved beløpets fastsettelse.

Mitt samlede lønnskrav har jeg selv anmeldt til boet.
For det transporterte beløp trer FLT inn i kravets prioritet i konkursboet, i henhold til dekningslovens § 9-3, nr.1 og 2.
Sted, dato

Underskrift

Fylles ut av forbundet
Bekreftelse på at søker er ajour med kontingentinnbetalingen til forbundet:
À jour til og med måned:

Dato

Underskrift

Gjeldsbrev s 3 av 3
Navn:
Fødselsnr. (11 siffer):
Adresse:
Poststed:

Postnr:

Om det netto beløp som blir utbetalt av Lønnsgarantifondet gjennom bobestyer er lavere enn hva forbundet har forskuttert meg, eller
Lønnsgarantifondet avslår min søknad, aksepterer jeg at restbeløpet går over til et gjeldsbrev.

Undertegnedes erkjenner herved å være FLT eller ordre skyldig, pålydende beløp kr:

Lånet er avdragsfritt og forfaller i sin helhet etter påkrav med 14 dagers varsel. Beløpet forrentes med 10% p.a. fra forfallsdato.
Ved forsinket betaling, svares morarente med 15% p.a. I tillegg betales påløpte omkostninger.
I tilfelle undertegnde dør, søker akkord, utsettes for arrest eller eksekusjon eller vesentlig forringer sin formuestilling ved gaver,
opprettelse av ektepakt eller tar bopel utenfor Norge, kan gjelden forlanges betalt uten oppsigelse, selv om forfallsdagen ikke er kommet.
Inndrivelse uten søksmål vedtas overensstemmende med tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2, første ledd, bokstav a.
Det samme gjelder hvis mitt medlemskap i FLT opphører, eller jeg ikke betaler min månedlige kontingent.

Underskrift

Sted, dato

Bekreftelse av underskrift
Jeg bekrefter herved at _____________________________________________ har underskrevet/vedkjent seg sin underskrift på dette skjemaet i mitt
nærvær. Jeg er myndig og bosatt i Norge.
Underskrift vitne 1

Gjenta med blokkbokstaver

Adresse

Underskrift vitne 2

Adresse

Gjenta med blokkbokstaver

