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Ansökan
Statsgaranti för studielån i anslutning
till vuxenutbildningsstöd

Fpa

Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Du kan skicka in ansökan och bilagorna per post
www.fpa.fi/postadresser

Du kan göra din ansökan och lämna in bilagorna
också på nätet www.fpa.fi/etjanst
Närmare information finns på
www.fpa.fi/vuxenutbildningsstod
Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst
www.fpa.fi/servicenummer

Ansökningstid: En person som har vuxenutbildningsstöd kan beviljas statsgaranti för studielån tidigast från början av månaden
före den då ansökan inkom.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning

Efternamn och förnamn

Telefonnummer

E-postadress

L FPA får adressuppgifterna från befolkningsdatasystemet.
2. Ansökan
Jag ansöker om statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd
för tiden med vuxenutbildningsstöd
för en kortare tid än tiden med vuxenutbildningsstöd. Vilken?
_____._____._________ – _____._____._________, _____._____._________ – _____._____._________

L FPA får information från Sysselsättningsfonden om för vilken tid vuxenutbildningsstödet har beviljats.
Jag har lämnat in eller kommer att lämna in min ansökan om vuxenutbildningsstöd till Sysselsättningsfonden
_______._______.___________.
Jag ansöker om vuxenutbildningsstöd i form av
vuxenutbildningsstöd för löntagare (jag är studieledig eller har motsvarande ledighet utan lön)
jämkat vuxenutbildningsstöd för löntagare (jag arbetar eller studerar på deltid)
vuxenutbildningsstöd för företagare
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3. Studier
Läroanstalt
Examen som avläggs
Yrkesinriktad grundexamen
Annan examen
Mina studier är inte examensstudier
När inleder/inledde du dina nuvarande studier?

_______._______.___________

Slutdatum för studierna eller uppskattat slutdatum _______._______.___________

4. Studier utomlands
Ingår det studier utomlands i de studier som avläggs?
Nej
Ja, under tiden _______._______.___________ – _______._______.___________
Studieland:
L Lämna in ett intyg från din inhemska läroanstalt om att studierna utomlands ingår i studierna i Finland.

5. Övriga upplysningar

L Ange med en siffra vilken punkt i ansökan du hänvisar till.

Övriga upplysningar ges på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret.

6. Den sökandes underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

De uppgifter som vi har fått för att kunna avgöra detta förmånsärende kan också användas för ett annat förmånsärende om uppgifterna enligt
lag ska beaktas i samband med ärendet. Likaså kan uppgifter som vi har fått i samband med en annan förmån användas vid avgörandet av
detta förmånsärende.
Kontakta oss om du vill veta var vi kan hämta uppgifter om dig och till vem vi kan lämna ut dina uppgifter.
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Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

