TURUN JA KAARINAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ
Asuntohakemus
Hakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä.
Hakemu ksen voi uusia ilmoittamalla siitä
toimistossamme tai puhelimitse.
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Nykyinen oso ite

Postinumero ja -toimipaikka

Arvo tai amm atti

Puhelin koti

Työpaikka

Puhelin työ

Sivillisääty
naimaton

avoliitossa

naimisissa

asuu erillään

eronnut

leski

AVIO / AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

Arvo tai amm atti

Työpaikka

Puhelin työ

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT (tarvittaessa käytettävä liitettä)
Nimi

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
Kunta

Kaup ungin /Kun nan os a/Kylä

Talon nimi (jos tiedossa)

Talotyyppi
kerrostalo

mikä tahansa
Huoneiston koko

Huoneistotyyppi
h + kk / k

tai

h + kk / k

Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka)

mikä tahansa

m2 -

m2

ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan)

1. ASUNNOTTOMUUS
Alkaen

Nykyinen majapaikka

Asunnoton
Syy (osoitettava erillisellä terveys- tai rakennustarkastajan antamalla selvityksellä)
Asunto asumiskelvoton

2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätök set liitteek si)
muutettava viimeistään
Tuomioistuimen päätös
muutettava viimeistään
Asunnon hallintasuhde päättynyt / päättymässä
Päättymisen syy

Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen

muutettava viimeistään

päätös yhteiselämän lopettamisesta
muutettava viimeistään
Asunto puretaan / peruskorjataan

Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen

/

20

lukien

3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Työnantaja

Työn alkamispäivä

Toimipaikan oso ite

Muu syy, mikä

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTAR PEESTA
Asumisväljyys
ja talotyyppi

Asukkaiden luk umäärä

h + k / kk

Kerrostalo

Varustetaso ja
kunto

Huoneistön p inta-ala, m 2

Huoneistotyyppi

Rivitalo

Omakotitalo

Muu, mikä

Asunnon varusteet
v ie m ä ri

kylpy- tai
suihkuhuone

ve s ij o ht o

lä m m in v es i

asuntokohtainen
sauna

parveke

ke s ku s lä m m it y s / s äh k öl ä mm i ty s

hissi (talossa)

Asunnon ku nto
erinomainen

Hallintasuhde

Omistaja
Jälleenvuokralainen

hyvä

tyydyttävä

Vuokralainen

Alivuokralainen

Työsuhdeasunto

Asuntola

Muu, mikä
Vuokra / käyttö- / yhtiövastike
euroa / kk

Muut
asunnontarpeeseen
vaikuttavat
seikat

Sisäänmuuttovuosi

20

heikko

Yhteiskäyttöinen a sunto

si sä W C

5. TULOT JA VARALLISUUS
Nykyiset bruttokuukausitulot vähentämättöminä, euroa

Omaisuuden käypä arvo, euroa

Hakijan

Avio / avopuolison

Muiden

Yhteensä

Vähennykset

Selvitys veloista

Yhteensä

Huomioon otettava tulo ja varallisuus

LISÄTIETOJA
Hakija on kirjoilla

seurakunnassa

Avio / avopuoliso on kirjoilla

seurakunnassa

Luottotiedot

saa tarkistaa

Lemmikkieläimet

ALLEKIRJOITUS
Edellä o levat tiedo t vakuu tan oike iksi.
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
x

Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista (kopio viimeisestä palkkanauhasta)

x

Verotodistu kset kaikilta h uoneisto on mu uttavilta yli 18 -vuotiailta

Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoo n muuttav ilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta

Muita liitteitä, mitä

