Ansökan om hyresbostad
Jag är en ny kund

Jag bor redan i ett SATO-hem och vill byta bostad

1. Personuppgifter

2. Medansökarens personuppgifter

Förnamn

Efternamn

Förnamn

Efternamn

Personbeteckning

Personbeteckning

Adress

Adress

Postnummer och postanstalt

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer på vilket bäst anträffbar

Telefonnummer på vilket bäst anträffbar

E-postadress

E-postadress

3. Andra personer som kommer att bo i bostaden (bifoga vid behov en separat lista, om utrymmet på blanketten tryter)
Namn

Personbeteckning

Namn

Personbeteckning

Namn

Personbeteckning

Namn

Personbeteckning

Familjemedlemmar över 18 år sammanlagt

pers. Familjemedlemmar över 18 år sammanlagt 

pers.

4. Yrke och inkomster
Ansökarens yrke

Medansökarens yrke

Ansökarens
Medansökarens
Övriga inflyttares
bruttoinkomster€/mån bruttoinkomster€/mån bruttoinkomster€/mån
5. Dina bostadsönskemål
Jag söker bostad på följande adresser (ange minst en gatuadress)

Bostadstyp
Golvyta minst

1r+kv/k

2r+kv/k

3r+kv/k

och högst

4r+k

5r+k

Önskemål

bastu

balkong

hiss

Önskat inflyttningsdatum
€/måm (dd.mm.åååå)

m² Hyra högst

seniorbostad

.
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OM DU ANSÖKER OM EN BOSTAD, TILL VILKEN DEN BOENDE VÄLJS PÅ VISSA VILLKOR, FYLL DÅ OCKSÅ I PUNKTERNA 6., 7. OCH 8.
6. Bostadsbehov – kryssa för det viktigaste skälet
skilsmässa/
saknar
vräkning
separation
bostad
missnöjd
äktenskap/
hälsoskäl
med bostaden
samboende

lämnar den
nuvarande
lång
arbetsresa

flyttar från
föräldrarna
egen bostad såld/
till salu

hög hyra

familjeökning
arbete/studier
på orten

Tilläggsinformation om bostadsbehovet

7. Uppgifter om den nuvarande bostaden
Bostadens golvyta
Bostaden är
(välj endast ett)

m² Antal rum
mina
föräldrars

underhyresbostad

st. Hyra/vederlag
ägobostad

hyresbostad

€/mån Antal boende
kompisbostad

elevhem

tjänstebostad

8. Tillgångar
Tillgångarnas nuvarande
Skulder som hänför
försäljningsvärde€ sig till tillgångarna€
9. Jag vill få information och erbjudanden från sato om satos bostäder och tjänster
via sms

via e-post

jag vill inte få information och erbjudanden från SATO

10. Underskrift
Ort och tid

Underskrift

Fyll i blanketten omsorgsfullt och returnera den till SATOs kontor för hyresärenden, kontaktuppgifter och anvisningar finner du på frånsidan.
Vi kontrollerar personernas kredituppgifter. Vi ber om nödvändiga bilagor, då vi kan erbjuda dig ett hem som motsvarar dina önskemål.

pers.
annat

Anvisningar
1.

Fyll i blanketten noggrant. Uppgifterna hjälper oss att hitta ett hem som motsvarar dina önskemål till dig.
- Vänligen var särskilt noga med din personbeteckning, eftersom vi inte kan mata in din ansökan i vårt register utan en
korrekt personbeteckning.
2.	Ange i din ansökan minst en exakt gatuadress som intresserar dig när det blir bostäder lediga där.
Du kan bläddra i SATOhem på adressen www.sato.fi/vuokra-asunnot
3. Lämna in blanketten till SATOs verksamhetsställe för uthyrning i det område där du söker bostad.
4. SATOs uthyrning kontaktar dig när vi har en ledig bostad som vi kan visa till dig.
5.	Din ansökan är i kraft till alla lediga bostäder på de adresser där du söker bostad har hyrts ut
(antingen till dig eller till någon annan). Vi meddelar dig via SMS när din ansökan inte längre är i kraft.
6. Om du inte har erbjudits någon bostad medan din ansökan har varit i kraft, skicka in en ny ansökan till oss.
7. Vi gör en kreditupplysning på dem som ansöker om bostad hos oss.
- De uppgifter som du angett på din ansökan registreras i SATOs kundregister och behandlas konfidentiellt.
Registerbeskrivningar och ytterligare information om dataskydd hitta du på sidan www.sato.fi (på finska) under
“Tietoturva ja käyttöehdot”.
8. Vi ber eventuella bilagor från dig när vi kan erbjuda dig en bostad som motsvarar dina önskemål.
Viktigt
- F ör att vi ska kunna behandla din ansökan ska du ha angett åtminstone en exakt gatuadress under
blankettens punkt 5.

SATOs verksamhetsställen för uthyrning
Helsingfors
Brunnsgatan 8 (CityCenter, vån. 9), 00100 Helsingfors
Åbo
Nylandsgatan 19 B, vån. 3, 20700 Åbo
Tammerfors
Aleksanterinkatu 32, 2. krs, 33100 Tammerfors
Verksamhetsställenas öppettider hittar du på adressen www.sato.fi/ota-yhteytta
Vill du ändra en ansökan som du redan har lämnat in?
Om du vill ändra en ansökan som du redan har lämnat in och som är fortfarande i kraft,
kontakta SATOs kundtjänst på telefonnumret 020 334 443.
Värt att veta
- Husdjur är välkomna till SATOs bostäder.
- En snabb webbförbindelse ingår i hyran i de flesta av SATOs bostäder.
- Vi debiterar inte något förmedlingsarvode under några som helst omständigheter (detta gäller alla aktörer som
förmedlar SATOs bostäder).

