
Vejledning  
til digitale ansøgninger



Du søger digitalt på borger.dk

Dette skal du sende sammen med din ansøgning:

Kontooversigt/engagementoversigt

3 måneders kontoudskrifter, fra alle dine konti.  
Det gælder også selvom der ikke har været aktivitet i perioden. 

Har du konti i flere banker, skal der vedhæftes dokumentation for 
alle banker. Det er vigtigt, at udskrifterne er i et låst format, f.eks. 
PDF. Konvertering af data til et Excel-ark og screenshots, er ikke gyl-
dig dokumentation.

Er du gift, skal du også indsende dokumentation for din  
ægtefælles konti.

Opsigelse fra arbejdsgiver eller dokumentation på studieophør

Dokumentation på boligudgifter (lejekontrakt og seneste regninger 
for forbrug, el, vand osv.)

Har du børneopsparing skal du aflevere dokumentation på eventuel 
bindingsperiode og dato for frigivelse

Hvis du ejer en bil, motorcykel, båd eller campingvogn, så skal du afle-
vere salgsvurdering, samt dokumentation på eventuel restgæld

Kopi af afslag på dagpenge (hvis du er medlem af en a-kasse)

Kopi af opholdstilladelse/registreringsbevis (hvis du ikke er dansk 
statsborger)

Kopi af vandrejournal (hvis du er gravid og under 30 år)

Er du gift, skal du også indsende dokumentation, hvis din ægtefælle ejer 
f.eks. hus, bil, motorcykel, båd eller campingvogn.

http://borger.dk
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Har du brug for hjælp til at udfylde din ansøgning, 
kan du få hjælp ved 
Den Digitale Hotline  70 20 00 00

Har du spørgsmål vedrørende ydelsen, 
kan du kontakte
Ydelseskontoret på  87 87 44 44
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