
LUOVUTETTAVA ASUMISOIKEUSASUNTO

Katuosoite  Postinumero ja -toimipaikka Huoneiston nro

ASUMISOIKEUDEN HALTIJA / HALTIJAT

Sukunimi  Etunimet  Henkilötunnus 

Uusi katuosoite  Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin  Sähköpostiosoite

Sukunimi  Etunimet  Henkilötunnus 

Uusi katuosoite (mikäli eri kuin edellä) Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin päivisin  Sähköpostiosoite

  alkaen.   

AUTOPAIKAN IRTISANOMINEN

Autopaikka vapautuu   __ / __ .20__ 

Autopihapaikan nro  Autohallipaikan nro  Pysäköintiyhtiö

MUUTOSTYÖT

 Asumisoikeuden haltija on tehnyt asunnossa muutoksia   Asumisoikeuden haltija ei ole tehnyt asunnossa muutoksia

Tehdyt muutostyöt:

   Asumiskustannukset          Vaihto toiseen asumisoikeusasuntoon       

LUOVUTUSILMOITUS

LUOVUTUS 
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Lisätiedot: 

Asumisoikeudesta luopumisaika on kolme (3) kuukautta ja lasketaan päivästä, jolloin 
asumisoikeustalon omistaja on ottanut vastaan luovutusta  koskevan ilmoituksen.

Asunto vapaa

ASUNNOSSA ON 
LEMMIKKIELÄIMIÄ

Hyvitettävien muutostöiden kuitit toimitetaan luovutusilmoituksen liitteinä. 

IRTISANOMISEN SYY

   Asunnon osto         Perhetilanteen muutos         Paikkakunnan vaihto  

 Asunnon kunto

Muu syy, mikä?



VAKUUDEN PALAUTUS

Tilin omistajan nimi

Vakuus palautetaan, kun huoneiston hallinta on luovutettu takaisin asumisoikeustalon omistajalle ja kaikki avaimet on palautettu sekä huoneistossa 
on pidetty huoneistotarkastus ja kun alkuperäinen asumisoikeussopimus on palautettu asumisoikeustalon omistajalle lakkaamismerkinnän tekemistä 
varten edellyttäen, että kaikki asumis- oikeussopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty.

Tilin omistajan nimi

Aika ja paikka  

Puolison allekirjoitus ja nimenselvennys

LUOVUTUSILMOITUKSEN VASTAANOTTO

Aika ja paikka

LUOVUTUSILMOITUS

Avain Asumisoikeuden edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys
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ASUMISOIKEUSMAKSUN PALAUTUS

Asumisoikeusmaksu palautetaan, kun huoneiston hallinta on luovutettu takaisin asumisoikeustalon omistajalle ja kaikki avaimet on palautettu sekä 
huoneistossa on pidetty huoneistotarkastus ja kun alkuperäinen asumisoikeussopimus on palautettu asumisoikeustalon omistajalle lakkaamismerkinnän 
tekemistä varten edellyttäen, että kaikki asumis- oikeussopimuksen mukaiset velvoitteet on täytetty.

PANTTAUS

  Asumisoikeussopimus on pantattu

Pankki, konttori ja yhteyshenkilö

ALLEKIRJOITUKSET
Kaikkien asumisoikeusasunnon haltijoiden allekirjoitukset

 Puhelinnumeroni voidaan luovuttaa 
uudella asukkaalle näyttöä varten

 Puhelinnumeroni voidaan luovuttaa 
uudella asukkaalle näyttöä varten

Aika ja paikka Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys  Allekirjoitus ja nimen selvennys  

HUONEISTOSSA ASUVAN PUOLISON SUOSTUMUS

 Annan suostumukseni luovutusilmoituksen mukaiseen asumisoikeusasunnon luopumiseen

Vastaanotettuamme luovutusilmoituksen tarjoamme asuntoa edelleen seuraaville hakijoille. Luovutusilmoitusta ei voi enää perua, mikäli asuntoa on 
tarjottu jo seuraaville hakijoille eteenpäin
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