Joensuun ev.lut.seurakuntayhtymä
VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
(HUOM, ei koske Koulukatu 7 asuntoja)
HAKEMUS ON VOIMASSA 6 KUUKAUTTA

Saapumispv.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus
Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Puhelin päivisin

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen

Siviilisääty: naimaton ___

naimisissa ___

avoliitossa ___

eronnut ___

leski ____

Sähköposti: ______________________________________________

AVIO/AVOPUOLISON TIEDOT
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Nykyinen osoite

Postinumero- ja toimipaikka

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

alkaen
20

Puhelin päivisin

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

Raskaustodistus  Laskettu aika:

Nimi

Henkilötunnus

HAETTAVA HUONEISTO/ASUNTO …………………………………………………………………..
Talotyyppi

Kerrostalo

Pienkerrostalo 
Rivitalo


Huoneistotyyppi

Huoneiston pinta-ala Max vuokra

.….. - …… h+k/kk

noin ………… m²

Huoneluku

Huoneiston pinta-ala Vuokra €/kk

€/kk

NYKYINEN HUONEISTO
Nykyinen vuokranantaja (nimi ja puhelinnro)

h+k/kk noin

m²

ASUNNON TARPEEN SYY
___ ilman asuntoa
___ käräjäoikeuden häätöpäätös

___ työpaikka Joensuussa alkaen __________

___ nykyinen vuokrasopimus päättyy ___.___.20___
määräaikaisena/irtisanomisen johdosta

___ opiskelupaikka Joensuussa alkaen _______

___ ero aviopuolisosta/avopuolisosta
___ harkinta-aika

___ perhekoon muuttuminen
___ itsenäistyminen
___ perheen perustaminen

Muu syy / lisäperuste (oma selvitys, voi olla myös erillisenä liitteenä)

TULOT, OMAISUUS JA VELAT
Bruttotulot €/kk

Omaisuuden käypä arvo €

Velat €

Hakijan

Avio/avopuolison
Muiden
Yhteensä

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ
Omistaako hakija ja/tai puoliso tai muu asumaan tuleva tai ovatko he omistaneet asunto-osakeyhtiötalon
osakkeita, asuintalon tai muun kiinteistön tai osuuden niistä?
Kyllä

Ei

osakehuoneiston
Omistajan nimi

omakotitalon

muun kiinteistön
asumisoikeusasunnon
Onko omistaja luopunut asunnosta?
on ___.___ 20___
ei

Osakehuoneiston/kiinteistön/asumisoikeusasunnon nykyinen myyntiarvo tai luovutushinta

ALLEKIRJOITUS

Suostun siihen, että luottotietoni tarkastetaan.

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Allekirjoitus

PALAUTTAKAA HAKEMUS LIITTEINEEN
EV.LUT.SEURAKUNTA
Asuntohakemukset:

Joensuun ev. lut seurakuntayhtymä
Kiinteistöpäällikkö Jussi nevalainen
Kirkkokatu 28, 80100 Joensuu
tai jussi.nevalainen@evl.fi

Liitteet:
- selvitys bruttokuukausituloista kaikilta yli 18 v. (kopio palkkalaskelmasta, päivärahapäätöksestä, eläketodistuksista
tmv. tuloista)
- verotoimiston viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta yli 18 v
- opiskelutodistus
- selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
- selvitys veloista
- erillinen liite asunnon tarpeesta esim. irtisanominen, avioeropäätös tai muu kirjallinen selvitys
Muut mahdolliset liitteet:
- raskaustodistus
- lääkärintodistus
- todistus lapsen elatusavun maksamisesta
Liitteiden on oltava kopioita, joita emme palauta ja ne on jätettävä samanaikaisesti hakemuksen kanssa.
Puutteellisen hakemuksen perusteella emme voi myöntää asuntoa.

