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Hakemus
Korkoavustus

Kela

Täytä hakemus huolellisesti ja varmista, että kaikki
tarvittavat liitteet ovat mukana.
Jos tarvitsemme lisätietoja, otamme sinuun yhteyttä.
Voit toimittaa hakemuksen ja sen liitteet postitse
www.kela.fi/postiosoitteet

Lisätietoja www.kela.fi/korkoavustus
Voit kysyä lisää puhelinpalvelustamme
www.kela.fi/palvelunumerot

L Hakemuksen tulee olla perillä Kelassa viimeistään 2 kuukauden kuluttua koron säännönmukaisesta erääntymiskuukaudesta.
Korkoavustuksen hakuajat:
Kun korkoavustus maksetaan hakijalle itselleen, on hakemuksen oltava perillä Kelassa viimeistään:
kesäkuun korot: 31. elokuuta

joulukuun korot: 28. (tai 29.) helmikuuta

Pankille maksettaessa hakemuksen tulee olla Kelassa aikaisemmin, jotta viivästyskorkoa ei tule maksettavaksi
(mainittuun päivämäärään mennessä viimeisenä pankkipäivänä):
kesäkuun korot: 5. kesäkuuta
joulukuun korot: 5. joulukuuta

1. Hakijan tiedot
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

L Osoitetiedot Kela saa väestötietojärjestelmästä.
2. Tilinumero

L Jos maksu suoritetaan ulkomaille, täytä lomake Y 121 Ilmoitus maksuosoitteesta.
3. Opintolainan koron määrä
Korot opintolainasta

€

Pankin ilmoituskulut

€

4. Opintolainatiedot
Lainan numero ja pankki
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5. Koronmaksukuukausi ja veronalaiset tulot
Koronmaksukuukausi

Korkokausi

Tulojentarkastelujakso

Kesäkuu

16.12.–15.6.

1.2.–31.5.

Joulukuu

16.6.–15.12.

1.8.–30.11.

Ilmoita kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot (brutto), jotka sinulle on maksettu yllävalitun tulojentarkastelujakson aikana.
Palkkatulot yhteensä 4 kuukaudelta

€

Pääomatulot yhteensä 4 kuukaudelta

€

Sosiaalietuudet ja muut tulot yhteensä 4 kuukaudelta

€

Veronalaiset tulot yhteensä

€

Tulot tarkastelujaksolla keskimäärin

€/kk

6. Alaikäiset lapset
Omien huollettavana olevien alle 18-vuotiaiden lastesi lukumäärä?
Luonasi asuvien puolisosi alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä?

7. Liitteet
Kohta 3. Opintolainan koron määrä
Kuitit maksetuista koroista ja pankin ilmoituskuluista tai esim. kopio tiliotteesta, jos haet korkoavustuksen maksamista
itsellesi. Suoraveloitusilmoitus ei riitä todistukseksi maksetusta korosta. Jos olet maksanut korkoa kuukausittain, toimita
todistukset koko korkokaudelta. Todistuksesta on käytävä ilmi koron ja ilmoituskulujen määrä.
Kohta 5. Koronmaksukuukausi ja veronalaiset tulot
Todistukset tuloista, kuten pääomatuloista, sosiaalietuuksista ja ulkomailta saaduista tuloista. Todistuksista on käytävä ilmi
tulon bruttomäärä ja maksupäivä. Kela saa tiedot palkkatuloista 1.1.2019 alkaen tulorekisteristä.

8. Lisätietoja

L Merkitse numerolla, mihin hakemuksen kohtaan viittaat.

Lisätietoja eri paperilla. Kirjoita paperiin nimesi ja henkilötunnuksesi.

9. Allekirjoitus
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja ilmoitan, jos ne muuttuvat.
Päiväys

Allekirjoitus

Voimme käyttää tämän etuusasian ratkaisemiseksi saatuja tietoja myös muussa etuusasiassa, jos tiedot on lain mukaan otettava siinä huomioon.
Samoin voimme käyttää muuta etuutta varten saatuja tietoja ratkaistessamme tätä etuutta.
Saat Kelasta tietoa siitä, mistä voimme hankkia sinua koskevia tietoja ja mihin voimme niitä luovuttaa.
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