Saapunut

Numero

ASUNTOHAKEMUS

SAVUT, SAO, NUA
Puistokatu 13, 57100 SAVONLINNA
Puh. (015) 550 110

Hakemus on voimassa 3 kuukautta
Vuokra-asunto
Vuokra-asunnon vaihto

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Nykyinen osoite

Postinumero ja –paikka

Arvo tai ammatti

Työnantaja

Puhelin kotiin
alkaen

Puhelin toimeen

Sähköpostiosoite

AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotipaikka

Arvo tai ammatti

Työnantaja

Asuu hakijan kanssa
kyllä
ei

alkaen
alkaen

Osoite

Puhelin kotiin/toimeen

Postinumero ja –toimipaikka

LAPSET/ MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

TULOT, OMAISUUS JA VELAT
Nykyiset kk-tulot ennen
veroja € /kk

Maksettava elatusapu €
/kk

Omaisuuden käypä
arvo €

Omaisuuteen kohdistuvat
velat €

Valtion takaamat
opintolainat €

Hakija
Puoliso
Muut tulonsaajat

TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asumisväljyys ja talotyyppi:
Asukkaiden lukumäärä _________ Huoneistotyyppi
kerrostalo
Varustetaso ja kunto:
hyvä
Hallintasuhde
omistaja

rivitalo
tyydyttävä
päävuokralainen

omakotitalo

h+kk/k

Pinta-ala

m2

muu, mikä________________________________________________________

heikko
alivuokralainen

asuu vanhempien luona

työsuhdeasunto

Vuokranantajan nimi: __________________________________________________________________________________________________
Vuokra/vastike
€ /kk
Asuntoon muuttopäivä
Onko asuntoon erääntyneitä, maksamattomia vuokria

HAETTAVA ASUNTO
Kaupunginosa

Talon nimi (jos tiedossa)

Talotyyppi
tavallinen vuokra-asunto
Rakennustyyppi
kerrostalo
Huoneistotyyppi

muu mikä ?
rivitalo
h+kk/k tai

luhtitalo

mikä tahansa

h+kk/k

Huoneiston koko
m2 -

m2

Muita toivomuksia

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
1.

ASUNNOTTOMUUS
Asunnoton, mistä alkaen
Vuokrasopimuksen päättyminen

Oma- / vuokra-asunto myynnissä, muutettava viimeistään

Avio- / avoero

Asunnon sijainti

Häätö

Vuokran suuruus

Vuokrasopimuksen purku

Liian pieni asunto

Avio- / avoliitto

Liian suuri asunto

Terveydelliset syyt

Itsenäistyminen

Muu syy, mikä

2.

MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI OPINTOJEN VUOKSI
Työnantaja/oppilaitos
Työn/opintojen alkamispäivä
Toimipaikan/oppilaitoksen osoite

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ


osakehuoneisto

omakotitalo

vapaa-ajan asunto

kiinteistö

Nykyinen myyntiarvo tai luovutus hinta _______________________ Asuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat _____________________________

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. Mikäli antamani tiedot osoittautuvat osittainkin virheellisiksi tai harhauttaviksi luovun korvauksetta ja hyvityksettä
minulle mahdollisesti annetusta asunnosta. Annan samalla suostumukseni siihen, että tässä lomakkeessa tai myöhemmin vuokranantajalle antamiani
henkilö- tai henkilöluottotietoja saadaan vuokranantajan toimesta käsitellä henkilörekisterilaissa tarkoitetulla tavalla.

Hakemukseen ei tarvitse toimittaa liitteitä, pyydämme niitä erikseen tarvittaessa.
Hakemuksen voit tehdä myös osoitteessa https://hakemus.tampuuri.fi/savut/

