Palvelutalo Hopeakotka, Karakallio
Palvelutalo Hopeakuu. Olari
Senioritalo Hopeakallio, Karakallio

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
Saapunut

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Postinumero ja –toimipaikka

Nykyinen osoite

Puhelin

Sähköposti

Siviilisääty
naimisissa

leski

naimaton

eronnut

asuu erillään

avoliitossa

AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Henkilötunnus

Kotipaikka

alkaen

Postinumero ja –toimipaikka

Nykyinen osoite

Puhelin

Sähköposti

HAETTAVA ASUNTO
Palvelutalo Hopeakotka, Kotkapolku 2, 02620 Espoo

Inva varusteltu

Palvelutalo Hopeakuu, Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Parveke

Senioritalo Hopeakallio, Karakalliontie 12 b, 02620 Espoo

Yli 42,5m²
Lyhyt aikainen

ASUNNON TARVE
Nykyinen asunto soveltumaton

Palvelujen tarve

Vuokrasopimus päättyy

Putkiremontti yms. tilapäinen syy; ajalle

TULOT JA VARALLISUUS
(ei koske Senioritalo Hopeakallion lyhytaikaisia vuokrauksia)
Hakija

Avio/avopuoliso

Asukasvalinnan merkintöjä

Nykyiset bruttokuukausitulot, €

Pääomatulot (vuodessa)

Muut tulot

Varallisuus omaisuuden
käypä arvo, €
Lainat

1

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA/KIINTEISTÖSTÄ
Hakija ja/tai puoliso omistaa kokonaan tai osaksi
(ei koske Senioritalo Hopeakallion lyhytaikaisia vuokrauksia)
osakehuoneisto

omakotitalo

muun asuintalon

muun kiinteistön

omistusosuus (esim. ½ tai 25%)
ei omista mitään edellä mainituista

Omistajan nimi

Kiinteistön nimi ja RN:o / Yhtiön nimi

Kiinteistön osoite

Kiinteistön / Yhtiön sijaintikunta ja hankkimisaika

Kiinteistön koko, asunnon koko

Asunnon käyttö
hakijan omassa käytössä

vuokrattu

myynnissä

vapaa-ajan asunto

muu, mikä

Asunnon muu käyttö

Osakehuoneiston/kiinteistön nykyinen myyntiarvo

SELVITYS MUUSTA VARALLISUUDESTA
(ei koske Senioritalo Hopeakallion lyhytaikaisia vuokrauksia)
Pörssinoteerattuja osakkeita yhteensä

euroa

Muuta, mitä

LISÄTIETOJA

ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus

Nimen selvennys

2

HAKEMUKSEN LIITTEET
Toimitettava ennen vuokrasopimuksen tekoa.
Todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) kaikilta huoneistoon muuttavilta
Viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta huoneistoon muuttavilta
Kiinteistöjen osalta kiinteistöverolippu (ei tarvita Senioritalo Hopeakallion remontti-/lyhytaikaisvuokrauksia)

Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (ei tarvita Senioritalo Hopeakallion remontti-/lyhytaikaisvuokrauksia)
Lääkärin C-lausunto palvelutalo asumisen tarpeesta (ei koske Senioritalo Hopeakalliota)
Lääkärinlausunnossa tulisi hakijan sairauksien ja vammojen kuvaamisen lisäksi nimenomaan todeta, minkälainen
hakijan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky on ja onko hakijan toimintakyky niin paljon
alentunut, että hän on palvelutaloasumisen tarpeessa.
Muita liitteitä, mitä

HUOM!
Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen
selvitys, josta käyvät ilmi omistajan nimet ja osuuksien suuruudet.
Pääomatuloja ovat pääomaverotukseen kuuluvat tulot kuten esim. vuokratulot, osaketulot, verolliset korkotulot ja ne ilmenevät
veorselvityksessä.
Asukkaaksi valitulla (ei koske Senioritalo Hopeakallion määräaikaisia vuokrasopimuksia) tulee asuntoon muuttettaessa olla
voimassa:
sähkösopimus
kotivakuutus
Hakemuksen voi toimittaa ilman liitteitä jonoon, mutta päätöstä ei voida tehdä ilman niitä.
Samalla hakemuksella voi hakea yhtä aikaa kumpaankin palvelutaloon

HAKEMUKSEN PALAUTUS
Postitse
Palvelutalo Hopeakotka ja Senioritalo Hopeakallio
Kotkapolku 2, 02620 Espoo
Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo
Sähköpostilla
Palvelutalo Hopeakotka ja Senioritalo Hopeakallio
hopeakotka.toimisto@eeks.fi
Palvelutalo Hopeakuu
hopeakuu.toimisto@eeks.fi

3

