Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Sv. Garðs og Sv. Voga
Varðan, Miðnestorgi 3 sími 420-7555, fax 423-7809

Staðfesting móttöku: ______________

UMSÓKN UM LEIGUÍBÚÐ
eða sérstakar húsaleigubætur
í Sandgerðisbæ, Garði og Vogum
Leiguíbúð

Sérstakar húsaleigubætur

NAFN

KENNITALA

NAFN MAKA

KENNITALA MAKA

HJÚSKAPARSTAÐA

HEIMASÍMI

VINNUSÍMI

LÖGHEIMILI

GSM

__________________

ATVINNUSTAÐA

UMSÆKJANDA:

ATVINNUSTAÐA

MAKA:

Í ATVINNU

NEMI

Í ATVINNU

NEMI

ATVINNULAUS

HEIMAVINNANDI

ATVINNULAUS

HEIMAVINNANDI

ÖRYRKI

ELLILÍFEYRISÞEGI

ÖRYRKI

ELLILÍFEYRISÞEGI

UMSÆKJANDI

ANNAÐ, HVAÐ:

MAKI

FÆÐINGARORLOF

BÖRN MEÐ LÖGHEIMILI HJÁ UMSÆKJANDA, nafn og kennitala

NÚVERANDI HÚSNÆÐISAÐSTAÐA, s.s. ástand húsnæðis og stærð, leiguhúsnæði eða eign

ÓSKIR UMSÆKJANDA UM HÚSNÆÐI, stærð, hverfi, staðsetning o.þ.h.
2ja herbergja

3ja herbergja

4 herbergja

5 herbergja

Félagsþjónusta Sandgerðisbæjar, Sv. Garðs og Sv. Voga
Varðan, Miðnestorgi 3 sími 420-7555, fax 423-7809

Hef farið í greiðslumat
Hef ekki farið í greiðslumat
FÉLAGSLEGAR AÐSTÆÐUR: s.s. heilsufar, vinnugeta, fjölskylduaðstæður, fötlun og þ.h.

ANNAÐ SEM UMSÆKJANDI VILL KOMA Á FRAMFÆRI:

Meðfylgjandi upplýsingar eru gefnar eftir bestu vitund, enda er mér ljóst að vísvitandi rangar upplýsingar
ógilda umsókn. Verði óskað frekari upplýsinga, mun ég fúslega veita þær. Með allar upplýsingar er farið
sem trúnaðarmál. Ég undirrituð/-aður heimila hér með félagsþjónustu Sandgerðisbæjar, Garðs og Voga að afla
upplýsinga um tekjur og eignir mínar hjá skattyfirvöldum, sem og leyfi til að afla upplýsinga um fjárhagsstöðu
mína og maka hjá bönkum, sparisjóðum og öðrum fjármálastofnunum. Félagsþjónustan áskilur sér rétt til að kalla
eftir frekari gögnum sé þörf á því.

Umsóknin tekur ekki gildi fyrr en öllum gögnum hefur verið skilað.
Athygli er vakin á að við úthlutun skal greiða 2 mánaða leigu sem tryggingu, auk mánaðarleigunnar.
Staður og dagsetning
Undirskrift umsækjanda
Undirskrift maka

GÖGN SEM ÞURFA AÐ FYLGJA UMSÓKN:
Staðfest afrit af 3 síðustu skattframtölum.
Launaseðlar umsækjenda og þeirra sem með þeim búa fyrir sex síðustu mánuði eða
staðfesting á reiknuðu endurgjaldi.
Síðasti greiðsluseðill allra lána, jafnframt yfirlit yfir raðgreiðslur og yfirdrátt.
Staðfesting á atvinnuleysi, veikindum og/eða örorkumati ef um það er að ræða.

