ASUNTOHAKEMUS
Saapunut
Hakemusnumero

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotikunta

Nykyinen osoite

postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Arvo tai ammatti

Työpaikka/oppilaitos

E-mail

Siviilisääty
naimaton
Hallintamuoto

naimisissa

avoliitossa

päävuokralainen
Asukkaiden lukumäärä
hlö

asuu vanhempien
luona
Huoneistotyyppi
h+k/kk

omistaja
Pinta-ala
m2

harkinta-aika

eronnut

leski

muu, mikä
Vuokra
e/kk

Nykyinen vuokranantaja (nimi, osoite, puhelin)

Sisäänmuuttovuosi

ASUMAAN TULEVAN PUOLISON/KIHLATUN/ASUINKUMPPANIN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet

Etunimet

Henkilötunnus

Kotikunta

Arvo tai ammatti

Toimipaikka

Puhelin

E-mail
Siviilisääty
naimaton
Asuu hakijan kanssa

naimisissa

avoliitossa

kyllä

harkinta-aika

eronnut

leski

ei/osoite

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
Nimi

Henkilötunnus

laskettu aika
Raskaustodistus

HAETTAVA HUONEISTO
Huoneistotyyppi

h+k/kk tai
Huoneiston pinta-ala

Asunnon tarve alkaen

h+k/kk tai

m2 Vuokran suuruusluokka

opiskelijasolu
m2

e/kk
Talotyyppi
kerrostalo
Kaupunginosatoivomukset

rivitalo

luhtitalo

Muita toivomuksia (tarvittaessa käytettävä liitettä)

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Työ tai opiskelupaikka
Irtisanottu
Vuokrasuhteen purku/häätö

alkaen

Työnantaja/opiskelupaikka

muutettava viimeistään

Syy

muutettava viimeistään

Syy

alkaen

Syy

(todistus oltava)

Nykyinen majapaikka

Asunnoton
Muut seikat
Lisätiedot

TULOT JA OMAISUUS
Nykyiset kuukausitulot vähentämättöminä, e

Omaisuuden käypä arvo, e

Vuokranantaja täyttää

Hakija täyttää

Hakija täyttää

Vuokranantaja täyttää

Viranomainen
täyttää

Hakijan
Puolison/avopuolison, kihlatun
Muiden

Yhteensä
Vähennykset (vuokranantaja täyttää)

Vähennykset yhteensä
Huomioon otettava tulo ja varallisuus yhteensä

VARALLISUUS
omistajan nimi

Ei varallisuutta kenelläkään
asumaan tulevista
Asumisoikeus/
osaomistusasunto
Kiinteistön/yhtiön osoite

Viranomainen
täyttää

Kyllä

Osakehuoneisto

Omakotitalo

Vapaa-ajan
asunto
Asunnon koko

Muu, mikä
Kiinteistön koko
m2

Selvitys muusta varallisuudesta

Onko omistaja luopunut varallisuudesta luopumisaika Varallisuuden nykyinen myyntiarvo
kyllä

Varallisuuteen kohdistuvat velat

ei

Hakija on asunut KOY Pietarin vuokra-asunnossa/
opiskelija-asunnossa

kyllä
Osoite

Hankkimisaika
m2/ha

aika, vuosilukuina

ei

Puoliso/kihlattu/as.kumppani on asunut KOY Pietarin vuokra-asunnossa/
opiskelija-asunnossa

kyllä
Osoite

aika, vuosilukuina

ei

Olemme mielestämme velkaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille
kyllä
ei
Jos olette velkaa, mitä velka on? (Esim. vuokravelkaa, korjausvelkaa, tms.)

ALLEKIRJOITUS
Jos hakemuksessa on annettu erheellistä tietoa tai asuntoon muuttaa muita kuin hakemuksessa mainitut henkilöt, voidaan vuokrasopimus purkaa välittömästi. Edellä olevat tiedot vakuutan/vakuutamme oikeiksi.
Paikka

Allekirjoitus/allekirjoitukset

Päiväys

Nimen selvennys/nimen selvennykset

HAKEMUKSEN LIITTEET
Ota liitteeksi tulevista todistuksista kopiot, jos et halua jättää alkuperäisiä.

n

Tulot (pakollinen)
- työssäkäyvältä palkkatodistus työnantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
- eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
- työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
- yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä.

n

Opiskelija
- opiskelutodistus (ei yli 3 kk vanha)

n

Verotodistus (pakollinen)
- kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta verotustodistus (viimeksi vahvistettu).

n

Omaisuus (pakollinen)
- luotettava arvio omakotitalon tai muun kiinteistön arvosta/tai luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä
		 arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut,
		 hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta.

n

Asunnottomuus
- kirjallinen irtisanomisilmoitus tai oikeuden häätöpäätös

n

Avioero
- avioeropäätös tai todistus eron vireilläolosta

n

Muut mahdolliset liitteet
- raskaustodistus
- pankin todistus opintolainoista
- ym. asunnon saamiseen vaikuttavat perusteet (esim. lääkärintodistus)

Muuta huomioitavaa
Mikäli hakemuksessa ilmoitetut tiedot muuttuvat, on hakijan ilmoitettava niistä, sekä toimitettava
ao. liite hakemukseen.
Peruuta hakemuksesi, jos saat asunnon muualta.
Hakemuksen voimassa olo
Asuntohakemus on voimassa kerrallaan 3 kk.
Hakijan on itse huolehdittava hakemuksen uusimisesta. Hakemuksen voi uusia myös puhelimitse.
Asunnosta peritään vakuusmaksu.
Vakuusmaksun suuruus vaihtelee asunnon koosta ja vuokrasta riippuen.
PUUTTEELLISIA ASUNTOHAKEMUKSIA EMME KÄSITTELE.
MIKÄLI HAKIJALLA ON VELKAA YHTIÖLLE, TULEE HAKIJAN MAKSAA VELKA POIS ENNEN
UUDEN ASUNNON MYÖNTÄMISTÄ.
TARKISTAMME HAKIJAN LUOTTOTIEDOT, MIKÄ VOI VAIKUTTAA ASUNNON MYÖNTÄMISEEN.

Yhteystiedot
Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin, vaihde
Asuntohakem. suoraan
Telefax
Toimisto avoinna

www.kajaaninpietari.fi
Linnankatu 18 A, II kerros
PL 4, 87101 Kajaani
(08) 6155 2060
(08) 6155 2066 ja 6155 2067
(08) 622 938
ma-pe klo 8.30-15.00

