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Yrkande på realisering av 
hyresgaranti

1. Uppgifter om hyresgästen/hyresgästerna
Personbeteckning

FO-nummer/födelsedatum

Kontaktpersonens telefonnummer

Personbeteckning

3 månader från hyresavtalets slut och hyresgästens utflyttning från bostaden. FPA hör hyresgästen innan 
hyresgarantiärendet avgörs.

Ansökningstid:

Efternamn och förnamn

Efternamn och förnamn

2. Uppgifter om hyresvärden

TO 7r

Hyresvärdens/bolagets namn

Adress (näradress, postnummer, postanstalt)

Kontaktpersonens namn

Kontaktpersonens e-postadress

3. Betalningsuppgifter

4. Uppgifter om den uthyrda bostaden

Kontonummer

Adress

Kod för betalningsförbindelsen för hyresgarantin (10 siffror)

referensnummer

eller meddelande

Webblankett (PDF)

Fyll i blanketten noggrant.
Om vi behöver ytterligare uppgifter tar vi kontakt. 
Posta blanketten och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Närmare information på www.fpa.fi/samarbetspartner

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

https://www.fpa.fi/samarbetspartner
https://www.fpa.fi/samarbetspartner-kundservice
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5. Tidpunkten när och orsaken till att hyresavtalet upphör

6. Obetalda hyror och andra kostnader

7. Skada som hyresgästen orsakat hyresvärden

8. Totalt yrkande som ska realiseras ur hyresgarantin

Datum när hyresavtalet upphör

Obetalda hyror och andra kostnader för tiden

Söks skadeersättning också från annat håll, t.ex. försäkringsbolaget?

Skada

euro

Kostnader

Kostnader

Orsak till att hyresavtalet upphör:
Datum när hyresgästen flyttar ut

Specificering av kostnaderna i separat bilaga.

Nej
Ja. Hurdan ersättning söks och varifrån?

i Till ansökan ska bifogas bevis på de skador som uppgetts, t.ex. fotografier och verifikat på de kostnader som uppgetts.

Webblankett (PDF)
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En kopia av hyresavtalet (om inte avtalet har lämnats in till FPA tidigare)

Meddelande om uppsägning av hyresavtalet

Annan bilaga; vad?

Fotografier på de skador som uppgetts

Kvitto på serieläggning av lås

Fakturor och kvitton i original på de kostnader som uppgetts

Granskningsrapport som gjorts upp av disponenten eller en utomstående aktör

Vid vräkning; tingsrättens och/eller utsökningsverkets kvitton

Hyresbolaget tillämpar en reparationstariff. Reparationstariffen ska bifogas som bilaga till yrkandet.

Meddelande om hävning av hyresavtalet

Nytt hyresavtal som ingåtts med samma hyresgäst

Tingsrättens dom om vräkning

9. Bilagor

10. Övriga upplysningar

11. Hyresvärdens underskrift

Ort och datum
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga.

Underskrift

Punkt 4. Uppgifter om den uthyrda bostaden

Andra bilagor

Punkt 5. Tidpunkten när och orsaken till att hyresavtalet upphör

Punkt 7. Skada som hyresgästen orsakat hyresvärden
st.

st.

i Ange med ett nummer vilken punkt på blanketten du hänvisar till.

Webblankett (PDF)
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