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Ansökan 
Utkomststöd 
Hyresgaranti

TO 2r

i Om du inte ännu har ansökt om grundläggande utkomststöd ska du också fylla i FPA-blanketten TO 1r (Ansökan - Utkomststöd). 
Med partner avses här make, maka, sambo eller registrerad partner.

1. Uppgifter om den sökande och familjen
Personbeteckning Efternamn och förnamn Telefonnummer

2. Orsaken till flyttningen

Personbeteckning och namn på de personer som flyttar till samma bostad:

Äktenskap eller samboförhållande. Från och med när?

Inledande av arbete. Arbetsort:

Skilsmässa eller samboförhållande som upphör. Från och med när?

Familjetillökning

Inledande av studier. Studieort:

Ägaren säljer bostaden

Vräkning. Från och med när?

Familjemedlems död

Annan orsak. Vilken?

Bostadslöshet. Från och med när?

3. Uppgifter om bostaden och hyresvärden

4. Uppgifter om hyresgarantin

5. Underskrift

Adress

Övriga boendeutgifter. Vilka och hur mycket?

Hyresvärdens namn, adress, telefonnummer och e-postadress

Hyresförhållandet börjar Hyra

Hyresgarantin motsvarar hyran för

Ort och datum Den sökandes underskrift Partnerns underskrift

Ska lämnas till hyresvärden senast

Belopp: euro.månader.

euro per månad

i

i

Ange uppgifterna för den bostad som du ansöker om hyresgaranti för. Bifoga ett preliminärt hyresavtal eller erbjudande om hyresbostad av vilket de 
uppgifter som efterfrågas i punkt 3 och 4 framgår. Hyresgaranti kan endast beviljas den person som nämns i hyresavtalet.

FPA kan lämna hyresgarantin direkt till hyresvärden.

Hyresgarantin ges som en betalningsförbindelse till hyresvärden.

TelefonnummerEfternamn och förnamnPartnerns personbeteckning
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Webblankett (PDF)

Närmare information på www.fpa.fi/utkomststod Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta ansökan och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa).

https://www.fpa.fi/utkomststod
https://www.fpa.fi/ring-fpa
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