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Paikka ja aika
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- Olen valmis vuokraamaan yllämainitun asunnon, jos vuokranantaja hyväksyy hakemukseni
  - Luottotietoni ovat kunnossa ja Fidem Oy saa tarkistaa ne. Myös ilmoitetun takaajan luottotiedot ovat kunnossa ja ne saa tarkistaa
- Hyväksyn henkilötietojeni käsittelyn sähköpostilla vuokrasopimuksen valmisteluvaiheessa

  - Antamiani luottamuksellisia tietoja käytetään vain luottotietojen, vuokranmaksukyvyn ja vuokrasopimuksen taustatietojen selvittämistä varten. Antamiani tietoja ei tallenneta, mikäli 
minua ei valita asukkaaksi.

HUOM! Takaaja tarvitaan, mikäli hakijalla ei ole vakituista työpaikkaa tai tuloja.

HAKIJA 1

Puhelinnumero

Nykyinen osoite

Lisätietoja:

Olen halukas vuokraamaan asunnon osoitteessa ___________________________________________________________________________

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja suostun AHVL:n vuokrasopimusehtojen lisäksi seuraaviin ehtoihin:

Mahdollinen vuokranmaksun takaaja Puhelinnumero Henkilötunnus

Olen/olemme valmiit ottamaan asunnon vastaan  heti / alkaen

Nimi

Nykyinen asumismuoto

Vuokra           Työsuhdeasunto          Vanhempien luona          Ystävän luona          Omistusasunto

Henkilötunnus / Y-tunnusSähköpostiosoite

Asumisaika nykyisessä asunnossa

Työnantaja Työtehtävä

Muuton syy - miksi haen tätä asuntoa

HAKIJA 2
Nimi Nykyinen osoite

Suunniteltu asumisaika tässä asunnossa

Oppilaitos Koulutusohjelma

Bruttopalkka € / kk Muut tulot € / kk
Vakituinen Määräaikainen saakka Osa-aikainen t/vko

Nykyinen työsuhde Nykyinen työsuhde alkanut

Tulot yhteensä € / kk

Nykyinen asumismuoto Asumisaika nykyisessä asunnossa

Vuokra           Työsuhdeasunto          Vanhempien luona          Ystävän luona          Omistusasunto
Muuton syy - miksi haen tätä asuntoa Suunniteltu asumisaika tässä asunnossa

Puhelinnumero Sähköpostiosoite Henkilötunnus / Y-tunnus

Työtehtävä

Nykyinen työsuhde Nykyinen työsuhde alkanut

Vakituinen Määräaikainen saakka Osa-aikainen t/vko
Bruttopalkka € / kk Muut tulot € / kk Tulot yhteensä € / kk

Nimenselvennys Nimenselvennys

Allekirjoitus (Hakija 2)Allekirjoitus (Hakija 1)

LemmikkieläimetMukana muuttavien perheenjäsenten nimet ja iät

Oppilaitos Koulutusohjelma

Työnantaja
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