ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI
SOSIAALINEN LUOTOTUS
Terveyskatu 10
PL 24, 44101 Äänekoski
puh: 040 643 1064 ma-pe klo 9.00 - 11.00

LUOTTOHAKEMUS

saapunut nro ______________________

päätös nro ________________________

MUUTOSHAKEMUS

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Hakijan nimi

Henkilötunnus

Kotiosoite

Puhelin kotiin

Postinumero ja postitoimipaikka

kotipaikka

Puhelin toimeen

LAINAHAKEMUS
Lainan määrä kirjaimin

Lainan määrä numeroin €

Laina-aika

Käyttökohde ja selvitys, mihin luottoa tarvitaan

Olen hakenut luottoa hakemaani tarkoitukseen, mistä? __________________________________________________
En ole saanut luottoa ja syynä oli

YHTEINEN HAKEMUS
Hakemus on yhteinen

Luottohäiriömerkintä

Aviopuolison kanssa

PERHESUHTEET
Yksinäinen
Avioliitossa

Avoliitossa

Vakuuksien puute

Avopuolison kanssa

Yksinhuoltaja

Puolison / rekisteröidyn parisuhteen osapuolen nimi

Muun henkilön kanssa, kenen (nimi ja sotu)

Rekisteröity parisuhde

Henkilötunnus

Perheen huollettavana olevien lasten iät ja henkilötunnukset

muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät 18-vuotta täyttäneet

muu syy, mikä ?

Ammatti

KOULUTUS
Hakijan koulutus

hakija
opiskelee

Tutkinto tai ammatti, jota varten opiskelee ja oppilaitos

Opintojen alkamisajankohta

Opintojen vaihe ja arvioitu päättymisajankohta

TYÖ
Hakija on palkansaaja

Työ on kokopäiväistä

Ammatti;

Työsuhteen alkamisajankohta

Työ on osa-aikaista
Työ on määräaikainen

Työantajan nimi, osoite ja puhelinnumero

Työsuhteen päättymispäivä

Hakija on ammatinharjoittaja, toimiala:

Pääsääntöisesti

Hakija on työtön
Työttömyyden alkamisajankohta

Hakija on eläkeläinen
Eläkkeelle siirtymisen ajankohta
TOIMEENTULOTUKI
Tällä hetkellä hakija

saa toimeentulotukea

Perustoimeentulotuki

osa-aikaisesti

ei saa toimeentulotukea

Täydentävä toimeentulotuki

Toimeentulotukea ei ole haettu

Ehkäisevä toimeentulotuki

Hakija on saanut muuta avustusta, mitä:

TIEDOT ASUNNOSTA
Huoneistotyyppi (h+k/kk)
Vuokra-asunto

Huoneistoala m2
Asuntotyyppi
osakehuoneisto

omakotitalo

Vuokrasuhde
päävuokrasuhde

alivuokrasuhde

Vuokranantaja
Vuokrasuhteen alkamispäivä

Asumisoikeusasunto

Hankintavuosi

Omistusasunto

Asuntotyyppi
osakehuoneisto

Vuokrasuhteen voimassaolopäivä
toistaiseksi
määräajan
päättymispäivämäärä
Asumisoikeusmaksu

omakotitalo

maapohja
oma tontti

Pinta-ala
vuokratontti

Muu asumismuoto

VARALLISUUS JA VELAT
Omassa käytössä oleva omistus-, asumisoikeus tai osaomistusasunto

omistusosuus

osuuden arvo

Arvopaperit, muut osakkeet ja osuustodistukset
Yhtiön tai yhteisön nimi:
Kiinteistö
Verotusarvo
Kiinteistön yksilöinti
Auton tyyppi ja malli
Vuosimalli ja hankintavuosi

omistusosuus

osuuden arvo

omistusosuus

osuuden arvo

omistusosuus

osuuden arvo

Osuus kuolinpesässä
Kuolinpesän yksilöinti
Muu varallisuus

osuus

osuuden arvo

omistusosuus

osuuden arvo

VARALLISUUS YHTEENSÄ

€

VELAT YHTEENSÄ (velkaluetteloon kirjatut velat)

€

TULOT JA MENOT
TULOT

Hakijan
nettotulot/kk

Puolison
nettotulot/kk

MENOT

Hakijan
menot/kk

Palkkatulot

Asumismenot

Tulot ammatin harjoittamisesta

Työmatkamenot

Eläketulot

Vakuutusmaksut

Työttömyyspäiväraha/kotihoidontuki

Lastenpäivähoitomaksut

Asumistuki

Elatusmaksut

Lapsilisät

Sairaus- ja lääkemenot

Elatusapu/elatustuki

Opintotuki

velkojen hoitomenot
merkitse myös
velkaluetteloon
säännölliset
elinkustannuksista
aiheutuvat menot
Ulosottomenot

Muut tulot

muut säännölliset menot

TULOT YHTEENSÄ

MENOT YHTEENSÄ

sairausvakuutuspäiväraha/
äitiyspäiväraha yms.

Lainanhoitokuluihin voidaan hakijan laskelmien mukaan käyttää tuloista

TALOUDELLINEN OHJAUS JA NEUVONTA
Hakija tarvitsee oman arvionsa mukaan taloudellista ohjausta ja neuvontaa

€/kk

kyllä

ei

PANKKIYHTEYSTIEDOT
Pankki, konttori, tilinumero, jolle laina siirretään

LISÄTIETOJA

Hakemuksen käsittelijällä on oikeus hankkia viranomaisilta hakemusta täydentäviä tietoja
Päiväys (paikka ja aika)
Hakijan / hakijoiden allekirjoitus

________________________

________________________________________________

VAKUUTUS, PÄIVÄYS JA HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Vakuutan, että tässä hakemuksessa antamani tiedot ovat oikeat
Päiväys (paikka ja aika)

Puolison
menot/kk

Hakijan / hakijoiden allekirjoitus

HAKEMUKSEN LIITTEET
Palkkatodistukset

kpl

Selvitys varallisuudesta esim.kauppa- tai perukirja kpl

Selvitys eläkkeestä, sosiaali- tai muusta etuudesta kpl

Pankkitiliotteet

verotustodistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta kpl

Velkatositteet (osamaksut, rästilaskut, yksityisvelat yms.)

Selvitys asumiskuluista

kpl

Velkaluettelo

Selvitys elatusavusta/tuesta

kpl

Asiakastietorekisteriote

Selvitys muista menoista

kpl

Ulosottolistaus ja kertymät

Sosiaalihuollon viranomainen voi saada tarvittaessa tietoja muilta viranomaisilta.
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin
tarkoitukseen niitä käytetään, mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan sekä minkä
henkilötietolaissa tarkoitetun rekisterinpitäjän henkilörekisteriin tiedot talletetaan. Asiakkaalla
on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tarkistusoikeuden käyttäminen
on maksutonta kerran vuodessa.

LISÄTIETOJA:
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
Laki sosiaalisesta luototuksesta
Henkilötietolaki 22.4.1999/523

20.12.2002/ 1133

