Saapunut talouspalveluihin _____ / _____ 20_____
Hakuohjeet kääntöpuolella

LAINAHAKEMUS / VELKAKIRJA
JYY / 61
Lainan numero

Eräpäivä

_____ / _____ 20_____

Hyväksyjä

Hyväksytty

_____ / _____ 20_____

LAINAN SAAJAN TIEDOT
Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelin
Sähköposti

Allekirjoittanut lainanottaja sitoutuu maksamaan takaisin JYYn lainarahastosta tänään saamansa lainan, jonka summa on
				
_____ / _____ 20_____
Päivämäärä

€. Laina-aika on 			
Paikka

kk. Lainan korko on 			

%.

Lainanottajan allekirjoitus

Laina maksetaan lainanottajan pankkitilille numero
Mikäli takaisinmaksua ei suoriteta eräpäivänä tai jollei asian hoitamisesta muutoin ole lainarahaston kanssa eräpäivään
mennessä sovittu, kääntyy lainarahasto ilman eri kehoitusta takaajien puoleen. Lainan korko eräpäivän ylimenevältä ajalta on korkolain mukainen. Lainaa nostettaessa on opiskelijakortin lisäksi esitettävä poliisiviranomaisen todistus henkilöllisyydestä (ajokortti, passi, henkilöllisyystodistus).
TAKAUSSITOOMUS
Me allekirjoittaneet menemme yhteisvastuullisesti omavelkaiseen takaukseen
allekirjoittaman sitoumuksen kaikinpuoliseen täyttämiseen ja JYYn lainarahaston velan, siitä aiheutuneen koron, viivästyskoron ja perimiskulujen korvaamiseen kokonaisuudessaan.
_____ / _____ 20_____
Päivämäärä

Paikka

Takaajan täydellinen nimi painokirjaimin

Takaajan täydellinen nimi painokirjaimin

Henkilötunnus

Henkilötunnus

Osoite

Osoite

Takaajan allekirjoitus

Takaajan allekirjoitus

Allekirjoituksen todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoituksen todistajan allekirjoitus ja nimenselvennys

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
JYYn jäsenpalvelut | Keskussairaalantie 2 | 40600 Jyväskylä
Puh. 014 260 3355 | Fax 014 260 3928 | E-mail jyy@jyy.fi

Y-TUNNUS 0174717-3
JYYn talouspalvelut | Vehkakuja 2 | 40700 Jyväskylä
Puh. 014 607 206 | Fax 014 311 1174 | E-mail talous@jyy.fi

LAINAHAKEMUS / OHJE
JYY / 61b
Lainan hakemuslomakkeita saa JYYn sosiaalisihteeriltä, JYYn jäsenpalveluista (Keskussairaalantie 2) tai JYYn talouspalveluista (Vehkakuja 2 B). Lomake palautetaan henkilökohtaisesti talouspalveluihin. Kun palautat lomaketta, ota mukaan
opiskelijakortti ja henkilöllisyystodistus. Laina maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille seuraavana pankkipäivänä.
JYYn lainarahaston tarkoituksena on auttaa JYYn jäseniä heidän tilapäisissä rahavaikeuksissaan. Lainarahaston pääoman vahvistaa ylioppilaskunnan edustajisto.
JYYn hallintovaliokunta toimii lainarahaston johtokuntana ja päättää niistä periaatteista, joilla lainoja myönnetään. Lainaoikeus on jokaisella JYYn jäsenellä. Lainalle tarvitaan kaksi (2) takaajaa ja vielä kaksi (2) henkilöä jotka todistavat takaajien
allekirjoitukset oikeiksi. Yksi henkilö voi olla samanaikaisesti korkeintaan kahden lainan takaajana. Lainan enimmäissuuruudesta ja lainan korosta päättää vuosittain johtokunta. Eräpäivän jälkeiseltä ajalta peritään viivästyskorkoa korkolain
mukaan.
Lainaa myönnetään enintään 500 euroa enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Uutta lainaa ei saa ennen kuin on maksanut
edellisen lainan. Lainan myöntäminen voidaan evätä, mikäli JYY on aikaisemmin joutunut lainanhakijan velkojen takaisin
saannissa turvautumaan lain vaatimiin toimenpiteisin, tai mikäli JYYllä on huomattavia saatavia lainan hakijalta tai takaajilta.
Lisätietoja lainasta ja sen hakemisesta
JYYn lainarahasto
Käyntiosoite
Vehkakuja 2 B
Avoinna
ma-to klo 13–15, pe klo 8–12
Puhelin		
014 607 201 (uudet lainat), 014 607 226 (nostetut lainat)
Sähköposti
talous@jyy.fi
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