Töm blanketten

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

SA 1r

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.
Adressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansökningstid: Understödet kan beviljas tidigast från början av den månad ansökan inkommer.

1. Uppgifter om den sökande
Den sökande är

Personbeteckning

beväring eller civiltjänstgörare
anhörig (make/maka eller sambo, om de har ett gemensamt barn,
eller ett barn för vilket söks underhållsbidrag)

2. Den sökandes kontonummer

3. Uppgifter den som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst
Efternamn och förnamn

Personbeteckning
E-postadress

Telefonnummer

Datum för inträdande i tjänst

_____._____._________

Tjänstgöringsplats
Det är fråga om
beväringstjänst
civiltjänst

L Om du fullgör civiltjänst och ansöker om bostadsunderstöd också för tiden efter

utbildningsperioden ska du bifoga en förbindelse undertecknad av tjänstgöringsplatsen
av vilken framgår boendearrangemangen under arbetstjänsten.

4. Uppgifter om anhörig som söker understöd
(make/maka eller sambo, om de har ett gemensamt barn, eller ett barn för vilket söks underhållsbidrag)
Efternamn och förnamn
Telefonnummer
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5. Ansökan

L FPA undersöker automatiskt din rätt till grundunderstöd utgående från de uppgifter du lämnat. Grundunderstödet ska täcka
de utgifter som en anhörig som är berättigad till militärunderstöd har för den dagliga försörjningen.

Söker du bostadsunderstöd eller justering av beviljat understöd?
Ja; från och med när? _____._____._________ Fyll i punkt 6 Bostadsunderstöd.

Nej

Söker du betalning av räntor på studielån?
Nej

Ja
Räntorna förfaller

halvårsvis
Om räntorna förfaller halvårsvis, sök understödet under förfallomånaden.
varje månad

Låneräntan ska betalas

till mig själv

till banken

Söker du särskilt understöd?
Som särskilt understöd kan en anhörig få ersättning t.ex. för inköp som hänför sig till barnavård och för skäliga hälsovårdsutgifter
(andra än hälsovårdscentralsavgifter).
Nej

Ja. Fyll i punkt 7 Särskilt understöd.

Söker du underhållsbidrag?
Nej

Ja; barnets namn och personbeteckning:

6. Bostadsunderstöd
Bostaden är en
hyresbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad
Hyresvärdens namn
ägarbostad som är
aktiebostad

egnahemshus

Adress för vilken du söker bostadsunderstöd
Postnummer

Postanstalt

Inflyttningsdatum _____._____._________
Hyres-/vederlagsbeloppet ____________ euro per månad.
Fast vattenavgift ____________ euro per månad.
Har beväringen, civiltjänstgöraren eller den anhöriga som ansöker om understöd bostadslån?
Nej

Ja

Bor det ytterligare personer i bostaden?
Nej
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Jag vill att bostadsunderstödet betalas
till mig själv; från och med eller för tiden _____._____._________–_____._____._________
till hyresvärden; från och med eller för tiden _____._____._________–_____._____._________
Hyresvärdens kontonummer
kostnader för boende kan ersättas separat på basis av räkningar som förfaller under tjänstgöringstiden (t.ex. kostnader för el,
L Andra
gas, uppvärmning och avfallshantering). Lämna in räkningarna till FPA senast under den månad tjänstgöringen upphör. Kom ihåg att
anteckna din personbeteckning på räkningarna och till vem (t.ex. dig själv eller elbolaget) de ska betalas.

7. Särskilt understöd

L Betalas endast till en anhörig. Ange vad som köpts, när utgiften har betalats och hur stora kostnaderna har varit. Ersättning
ska sökas under den månad räkningen betalats. Spara betalningsverifikaten över kostnaderna, eftersom FPA vid behov
kan be att få dem.

Inköp som hänför sig till barnavård (t.ex. barnvagn)

Hälsovårdsutgifter (andra än hälsovårdscentralsavgifter)

Andra utgifter; vilka? (t.ex. flyttningskostnader)

8. Inkomster
som utbetalas av FPA eller dagpenningar som betalas till den som fullgör beväringstjänst eller civiltjänst behöver inte anges.
L Förmåner
Ange nettoinkomsterna (d.v.s. inkomsterna efter förskottsinnehållning). Uppgifterna om företagares FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
får FPA direkt från pensionsanstalten. Fr.o.m. 1.1.2019 får FPA uppgifter om löneinkomsterna från inkomstregistret.

Har beväringen eller civiltjänstgöraren inkomster under tjänstgöringstiden?
Nej

Ja; vilka inkomster?
Löneinkomster från och med _____._____._________. Ange vid behov ytterligare uppgifter i punkt 10.
Annan inkomst; vad?
____________ euro per månad från och med _____._____._________.

Har den anhöriga inkomster under tjänstgöringstiden?
Nej

Ja; vilka inkomster?
Löneinkomster från och med _____._____._________. Ange vid behov ytterligare uppgifter i punkt 10.
Annan inkomst; vad?
____________ euro per månad från och med _____._____._________.
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9. Bilagor

L FPA får uppgifterna om hyresbostaden elektroniskt direkt av en del hyresvärdar. Då behöver den som ansöker om

bostadsunderstöd inte lämna in de bilagor som gäller boendet. Du kan kontrollera hyresvärdarna på FPA:s webbplats.

Punkt 3. Uppgifter om beväringen eller civiltjänstgöraren
Förbindelse undertecknad av tjänstgöringsplatsen och civiltjänstgöraren, av vilken framgår boendearrangemangen under
arbetstjänsten.
Punkt 5. Ansökan
Utredning över beloppet av studielånsräntor som förfaller under tjänstgöringstiden.
Kopia av underhållsavtal.
Punkt 6. Bostadsunderstöd
Kopia av hyresavtal för bostad eller bostadsrättsavtal.
Utredning över det nuvarande hyres- eller vederlagsbeloppet om det har ändrat sedan det uppgavs tidigare.
Utredning gällande bostadslån, där lånets nuvarande belopp och ränteprocenten framgår.

10. Övriga upplysningar

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

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

11. Den sökandes underskrift

L På basis av denna ansökan kan också det allmänna bostadsbidraget justeras.
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

