ASUNTOHAKEMUS
Hakemus saapunut:

_____/_____ 20_____

Voimassa 3 kk jättöpäivästä, ja uusimisen voi
ilmoittaa puhelimitse.

Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo
044 7500 732, 044 2885 609, fax (08) 871 626
HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

etunimet

Henkilötunnus

henkikirjoituspaikka

Nykyinen osoite

postinumero ja -toimipaikka

Arvo tai ammatti

toimipaikka

sähköpostiosoite

puhelin kotiin/toimeen

AVIO/AVOPUOLISON, KIHLATUN TAI ASUINKUMPPANIN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

etunimet

Henkilötunnus

henkikirjoituspaikka

Arvo tai ammatti

toimipaikka

puhelin

Asuu hakijan kanssa
____ kyllä ____
joseiei, niin nykyinen osoite: ___________________________________________
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO
_____ Paltamon kirkonkylä_____ Kontiomäki

Talon osoite (jos tiedossa) ______________

Talotyyppi ____ kerrostalo ____ rivitalo ____ mikä tahansa
Huoneistotyyppi ____ h+k/kk tai ____ h+k/kk

Huoneiston koko _______ m2 - ______ m2

Muita toivomuksia __________________________________________________________________

ASUNNOTTOMUUS
ASUNNOTON, mistä alkaen ___________________________
Miksi ____________________________________________________________________________
postiosoite ________________________________________________________________________
MUUTTOUHKA NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Oikeuden päätös, muutettava viimeistään _______________________________________
Vuokranantaja irtisanonut, muutettava viimeistään ________________________________
Asunto puretaan, muutettava viimeistään _______________________________________
Tuomittu avioeroon, muutettava viimeistään _____________________________________
Miksi häädetty/irtisanottu nykyisestä asunnosta __________________________________________
MUUTTO PAIKKAKUNNALLE TYÖ/OPISKELUPAIKAN VUOKSI
Työnantaja / Oppilaitos ______________________________________________________________
Osoite: ___________________________________________________________________________
Työn / opiskelun alkamispäivä ________________________________________________________
TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA
Asukkaiden lukumäärä _______ Huoneistotyyppi ____ h + ____ Huoneiston pinta-ala __________
____ kerrostalo ____ rivitalo _____ omakotitalo ____ muu, mikä ___________________________
Asunnon kunto
____ erinomainen _____ hyvä ____ tyydyttävä ____ heikko
Hallintasuhde
____ omistaja ____ päävuokralainen ____ alivuokralainen ____ asuu vanhempien luona ____ työsuhdeasunto
____ asuntola ____ yhteiskäyttöinen asunto ____ muu

Vuokra: _________ €/kk Muuttovuosi: __________

Muut asunnontarpeeseen vaikuttavat seikat:

Olen/olemme aikaisemmin asunut/asuneet Paltamon kunnan/Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen
asunnossa osoitteessa:

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä euroa
Hakija
Puoliso
Muut

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Omistavatko hakijat tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiön osakkeita, kiinteistön tai osuuden niistä.
____ kyllä ____ ei ____ osakehuoneiston ____ omakotitalon ____ muun asuintalon ____ muun kiinteistön
Omistajan nimi _____________________________ Kiinteistön nimi __________________________
Kiinteistön/yhtiön sijaintikunta _________________ Hankkimisaika ______________ Koko ________ m 2/ha
Asunnon käyttö: ____ hakijan oma asunto ____ vuokrattu ____ vapaa-ajan asunto ____ muu, mikä_________
__________________________________________________________________________________
Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta __________________________________
Onko asuntoon kohdistunut lainoja ____ kyllä ____ ei ___________________________€

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi (mikäli hakija tahallisesti antaa vääriä tietoja, asuntoviranomainen
voi hylätä hakemuksen)

Paikka ja aika _______________________________ Allekirjoitus ______________________________

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehinen
Vaarankyläntie 7
88300 PALTAMO
044 7500 732, 044 2885 609
faksi (08) 871 626
Toimisto avoinna ma-pe 9.00-13.00
HAKEMUKSEN LIITTEET
Tulot:

¤
¤
¤
¤

työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
työttömältä viimeisin maksulipuke maksetusta päivärahasta
liikkeenharjoittajalta viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän
tulonselityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
¤ äitiyslomalla olevalta viimeisin maksulipuke äitiyspäivärahasta
¤ varusmieheltä palvelustodistus tai kopio palvelukseenastumismääräyksestä

Opiskelija:

opiskelutodistus

Verolippu/
Verotodistus

18-vuotta täyttäneiltä (viimeksi valmistunut)

Omaisuus:

mikäli omistatte tai olette omistanut osakehuoneiston, kiinteistön tai
osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden käyvästä arvosta ja
selvitys siihen kohdistuvista veloista

Asunnottomuus:

jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta, häätöpäätöksestä tai määräaikaisesta vuokrasopimuksesta

MUUTA HUOMIOITAVAA
Vakuusmaksut

Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen vuokra-asunto:
kuukausivuokra, jos luottotiedoissa on merkintä
kuukausivuokra x 2.
Paltamon kunnan vuokra-asunto;
kuukausivuokra x 2, enintään 1200 €, jos luottotiedoissa on
merkintä, kuukausivuokra x 3.
Huoneistohakemus on pidettävä ajantasalla: hakijan perhe- ja asumisolosuhteissa, osoitetiedoissa sekä tuloissa tapahtuvista muutoksista
on ilmoitettava välittömästi. Hakemus on voimassa 3 kk ja uusiutuu
ilmoittamalla.
Vuokranantaja tarkistaa hakijan luottotiedot
luottorekisterinpitäjä asiakastieto asiakaspalvelusta.

