Ansökan om rehabiliteringslån
och rehabiliteringsunderstöd

Grund för rehabilitering
OFLA-olycksfall

OFLA-yrkessjukdom

Uppgifter om sökanden
Efternamn (även tidigare) och alla förnamn

Personbeteckning

Näradress, postnummer och postanstalt

Telefonnummer
Nuvarande hemkommun

Civilstånd
ogift

LFÖPL-pension

gift

änka/änkling

frånskild

Plan (du kan också svara på en separat bilaga)
För vilket ändamål ansöker du om lån och understöd?

Arbetsmiljö, yrkeskunskap och erfarenhet
Redogör för hindren och svårigheterna att klara ditt nuvarande arbete och hur de hjälpmedel/arbetsredskap som du ansöker om skulle underlätta ditt arbete.
Om du ansöker om understöd för att grunda ett nytt företag, redogör också för din yrkeskunskap och erfarenhet inom branchen (även eventuellt
utbildningsbehov).
Om du planerar att ändra produktionsinriktningen eller grunda ett nytt företag, ska du bifoga en likviditetskalkyl.

Genomförandeplan
Verksamheten har redan startat, datum

Det är meningen att starta verksamhet, datum

Uppskattad tidpunkt för investeringarna, datum
1 (2)

Totalt anskaffningspris
Arbetsredskap och -maskiner. Kapitalbehov, euro

Byggnader. Kapitalbehov, euro

Annat, vad?

Kapitalbehov, euro

Sammanlagt, euro

Finansiering
Understöd som nu ansöks hos LPA, euro
Övriga lån som redan beviljats eller kommer att ansökas för projektet samt långivare

Lån som nu ansöks hos LPA, euro

1. Långivare

Lånebelopp, euro

2. Långivare

Lånebelopp, euro

3. Långivare

Lånebelopp, euro

Egen finansiering, euro

Lånefinansiering sammanlagt, euro

Finansiering sammanlagt = kapitalbehov, euro
Säkerhet för det lån som ansökan gäller
Bankgaranti ges av (bankens namn och telefonnummer)
Kontonummer (om utländskt konto, ange även bankens BIC-kod)

Förutspådd inkomstutveckling under de tre följande redovisningsåren

(behöver inte fyllas i om en likviditetskalkyl bifogas)

Gårdsbrukets bruttoinkomster

År

, euro

År

, euro

År

, euro

Egna biinkomster (inte pensioner)

År

, euro

År

, euro

År

, euro

Egna biinkomster (inte pensioner) År
, euro
Vilken verksamhet ger ovannämnda biinkomster?

År

, euro

År

, euro

Förvaltningskostnader för alla nuvarande lån under de tre följande redovisningsåren
Amorteringar

År

, euro

År

, euro

År

, euro

Räntor

År

, euro

År

, euro

År

, euro

Sammanlagt		

År

, euro

År

, euro

År

, euro

Följande institutioner har medverkat vid beredningen
Landsbygdscentralen
Näringslivsrådgivningen

utlåtande medföljer
utlåtande medföljer

TE-centralen

utlåtande medföljer

Företagshälsovården

Banken

utlåtande medföljer

utlåtande medföljer

Annan, vilken?
Ytterligare uppgifter om planen kan fås av följande personer
Namn

Arbetsplats

Telefonnummer

Namn

Arbetsplats

Telefonnummer

Namn

Arbetsplats

Telefonnummer

Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Ort och tid
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Underskrift och namnförtydligande

2 (2)
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
Postadress
PB 16, 02101 ESBO

Besöksadress
Norrskensparken 2 C, Esbo

Telefon 029 435 11
Fax 029 435 2426

Internet www.lpa.fi
FO-nummer 0101319-6

