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ALLEKIRJOITUS
Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
\llekirjoitus

Paikka ja aika

\imen selvennys

HAKEMUKSEN LIITTEET
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Lääkärin / terveydenhoitajan todistus terveydellisistä syistä johtuvasta palveluasunnon tarpeellisuudesta
Verotodistu kset kaikilta huoneistoon m uuttavilta yli 1 8 -vuotiailta

Todistus eläkkeen määrästä (brutto € / kk)
Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta
Hakemukseen tuiisi liittää valtion lainoittamasta omakotitalosta ja asunto-osakkeista isännöitsijän tai kunnan
viranomaisen antama selvitys lunastus- ja enimmäishinnasta. Muiden kiinteistöjen osalta liitetään
rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio ja asunto-osakkeista isännöitsijän laatima tai muu luotettava
arvio mainitun omaisuuden käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko omaisuuteen kohdistuvista
veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, tulisi hakemukseen liittää jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys,
josta käY ilmi luovutushinta.

Jos asunto-osakeyhtiön osakkeita tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne tulisi eritellä liitteessä.
yhteisomistuksista tulisi antaa erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet.
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