
ANSÖKAN OM HYRESBOSTAD
Jag är en ny kund Jag bor redan i ett SATO-hem och vill byta bostad

Förnamn Efternamn

Personbeteckning

Adress

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer på vilket bäst anträffbar

E-postadress

1. PERSONUPPGIFTER
Förnamn Efternamn

Personbeteckning

Adress

Postnummer och postanstalt

Telefonnummer på vilket bäst anträffbar

E-postadress

2. MEDANSÖKARENS PERSONUPPGIFTER

3. ANDRA PERSONER SOM KOMMER ATT BO I BOSTADEN (BIFOGA VID BEHOV EN SEPARAT LISTA, OM UTRYMMET PÅ BLANKETTEN TRYTER)
Namn Personbeteckning Namn Personbeteckning

Namn Personbeteckning Namn Personbeteckning

Familjemedlemmar över 18 år sammanlagt           pers. Familjemedlemmar över 18 år sammanlagt           pers.

5. ÖNSKAD BOSTAD
Stad och stadsdel (högst 15 st.)

Jag är endast intresserad av bostäder på denna adress

Bostadstyp 1r+kv/k 2r+kv/k 3r+kv/k 4r+k 5r+k Önskemål bastu hissbalkong seniorbostad

OM DU ANSÖKER OM EN BOSTAD, TILL VILKEN DEN BOENDE VÄLJS PÅ VISSA VILLKOR, FYLL DÅ OCKSÅ I PUNKTERNA 6., 7. OCH 8.

Golvyta minst         och högst              m² Hyra högst                         €/måm
Önskat inflyttningsdatum 
(dd.mm.åååå)                    .           . 20

6. BOSTADSBEHOV – KRYSSA FÖR DET VIKTIGASTE SKÄLET
skilsmässa/ 
separation
äktenskap/ 
samboende

saknar 
bostad
missnöjd  
med bostaden

vräkning lämnar den
nuvarande 
lång  
arbetsresa

flyttar från  
föräldrarna 
egen bostad 
såld/till saluhälsoskäl

familjeökning
arbete/studier  
på orten

hög hyra

7. UPPGIFTER OM DEN NUVARANDE BOSTADEN

Bostadens golvyta  m² Antal rum    st. Hyra/vederlag           €/mån Antal boende               pers.

Bostaden är  
(välj endast ett)

mina  
föräldrars

ägo- 
bostad

Tilläggsinformation om bostadsbehovet

8. TILLGÅNGAR

Tillgångarnas nuvarande  
försäljningsvärde                                     €

10. UNDERSKRIFT

Ort och tid Underskrift

Fyll i blanketten omsorgsfullt och returnera den till SATOs kontor för hyresärenden, kontaktuppgifter och anvisningar finner du på frånsidan.  
Vi kontrollerar personernas kredituppgifter. Vi ber om nödvändiga bilagor, då vi kan erbjuda dig ett hem som motsvarar dina önskemål.

underhyres- 
bostad

tjänste-
bostadelevhemhyresbostad kompis- 

bostad annat

Skulder som hänför  
sig till tillgångarna                                                 €

4. YRKE OCH INKOMSTER

Ansökarens  
bruttoinkomster              €/mån

Medansökarens  
bruttoinkomster              €/mån

Övriga inflyttares  
bruttoinkomster              €/mån

Ansökarens yrke Medansökarens yrke

9. JAG VILL FÅ INFORMATION OCH ERBJUDANDEN FRÅN SATO OM SATOS BOSTÄDER OCH TJÄNSTER

via sms jag vill inte få information och erbjudanden från SATOvia e-post



HUR MAN ANSÖKER OM EN BOSTAD

1. Fyll i blanketten omsorgsfullt. Uppgifterna hjälper oss att finna dig ett hem som motsvarar dina önskemål. 
Var särskilt noggrann med personbeteckningen, utan korrekt personbeteckning kan vi nämligen inte 
mata in din ansökan i vårt register. Uppgifterna som du ger på blanketten införs i SATOs kundregister 
och dina uppgifter behandlas som konfidentiella. Registerbeskrivningar och mer information om SATOs 
datasäkerhet finner du nedtill på sidan www.sato.fi under ”Datasäkerhet och användningsvillkor”.

2. Sänd blanketten till SATOs kontor för hyresärenden i det område du ansökt om.
3. Då vi funnit en lämplig bostad att erbjuda dig kontaktar SATOs kontor dig.
4. Om du är en ny kund, är din ansökan i kraft i en (1) månad. Om du redan bor i en SATO-bostad och ansö-

ker om byte, är din ansökan i kraft i sex (6) månader.
5. Om du inte fått något erbjudande under ansökningens giltighetstid, sänder du en ny ansökan. Också 

eventuella ändringar i ansökningen görs med en ny ansökan som ersätter den gamla.
6. Vi kontrollerar dina kredituppgifter efter att vi fått din ansökan.
7. Om bilagor som eventuellt behövs ber vi i det stadium, då vi kan erbjuda dig en bostad som motsvarar 

dina önskemål.

SATOS KONTOR FÖR HYRESÄRENDEN 

HELSINGFORS
Brunnsgatan 8 (CityCenter, 9 vån., 00100 Helsingfors
tfn 020 334 443
fax 0201 34 4353
asiakaspalvelu@sato.fi

ÅBO
Nylandsgatan 19 B, 20700 Åbo
tfn 020 334 443
fax 0201 34 4179
asuntopalvelu.turku@sato.fi

TAMMERFORS
Aleksanterinkatu 32, 2. krs, 33100 Tampere
tfn 020 334 443
fax 0201 34 4459
asuntopalvelu.tampere@sato.fi

Kontorens öppettider finner du på adressen www.sato.fi/ota-yhteytta

VILL DU ÄNDRA EN ANSÖKAN DU TIDIGARE LÄMNAT?

Om du vill ändra en ansökan som du tidigare lämnat och som fortsättningsvis är i kraft,  
kontaktar du SATOs Kundservice, tfn 020 334 443, asiakaspalvelu@sato.fi

VISSTE DU DETTA?

• Sällskapsdjur är välkomna i SATOs bostäder.
• I merparten av SATOs bostäder ingår en webbuppkoppling på 10/10 Mbit i hyran.
• Vi uppbär inte någon förmedlingsavgift i någon som helst situation (det samma gäller alla instanser som 

förmedlar SATOs bostäder.

Les mer: www.sato.fi


