Saapunut taloustoimistoon ___ / ___ 20___
Täyttöohjeet kääntöpuolella

Jäsenmaksun
palautusanomus

Tällä lomakkeella voit perustellusta syystä hakea JYYn jäsenmaksun tai YTHS-osuuden palautusta. Kun haet jäsenmaksun
palautusta syyslukukaudelta tai koko lukuvuodelta, lomake on jätettävä syyskuun loppuun mennessä. Kevätlukukauden
maksusta voi hakea palautusta tammikuun loppuun asti. Lomakkeet jätetään JYYn keskustoimistoon.
Nimi

Sähköposti
Puhelin

Osoite
Pankkitili

Haen takaisin maksamani (valitse yksi)

Haettava summa

Ylioppilaskuntamaksun koko lukuvuodelta (sisältää YTHS-maksun)
Ylioppilaskuntamaksun syyslukukaudelta (sisältää YTHS-maksun)
Ylioppilaskuntamaksun kevätlukukaudelta (sisältää YTHS-maksun)
YTHS:n terveydenhoitomaksun koko lukuvuodelta

€
Varmista, että haettava summa on oikea!
Sen tulee olla joko jäsenmaksun tai YTHSmaksun suuruinen tai sama kuin muu
virheellisesti maksettu summa.

YTHS:n terveydenhoitomaksun syyslukukaudelta
YTHS:n terveydenhoitomaksun kevätlukukaudelta

Palautuksen peruste (valitse yksi)
Olen maksanut virheellisesti
Olen valmistunut
Olen ilmoittautunut poissaolevaksi

Opiskelen kahdessa yliopistossa ja olen jo maksanut YTHS-maksun
osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua
Olen jatko-opiskelija, mutta maksoin virheellisesti perustutkintoopiskelijan jäsenmaksun

Muu syy. Mikä?

Liitteet
Kuitti JYYn jäsenmaksusta (pakollinen)
Kuitti toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksusta (jos haet YTHS-maksun palautusta). Huomaa, että JYY voi palauttaa
jäsenmaksun YTHS-osuuden vain siinä tapauksessa että olet maksanut JYYn jäsenmaksun jälkimmäisenä.
Kopio tilitapahtumista (jos haet YTHS-maksun palautusta ja olet maksanut jäsenmaksun useampaan
ylioppilaskuntaan samana päivänä).

Päiväys

Paikka

Hakijan allekirjoitus

Hyväksyjän allekirjoitus

Kirjanpitomerkinnät: JYY täyttää
D

D

D
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
JYYn jäsenpalvelut | Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä
+358 50 430 6747 | jyy@jyy.fi | jyy.fi

Y-TUNNUS 0174717-3
JYYn talouspalvelut | Vehkakuja 2, 40700 Jyväskylä
talous@jyy.fi

Jäsenmaksun
palautusanomus
Täyttöohjeet:
Tällä lomakkeella voit perustellusta syystä hakea JYYn jäsenmaksun tai siihen sisältyvät YTHS-maksun palautusta.
Erityisiä syitä ovat muun muassa väärän summan maksaminen, kahdesti maksaminen, ilmoittautuminen
poissaolevaksi ja opintojen päättyminen. Voit hakea YTHS:n terveydenhoitomaksun palautusta, jos opiskelet
kahdessa yliopistossa ja olet maksanut sen jo osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua.
YTHS:n maksuosuuden palautusta voit hakea ainoastaan ylioppilaskunnasta, johon olet maksanut jäsenmaksun
viimeisenä. YTHS-maksun palautusta hakiessasi sinun on todistettava maksukuiteilla tai tiliotteella, missä
järjestyksessä olet maksanut eri ylioppilaskuntien jäsenmaksut.
Vapautuksen jäsenmaksusta myöntää JYYn pääsihteeri ja epäselvissä tapauksissa JYYn hallitus.
Jos perustutkintoa opiskeleva valmistuu syyskuun loppuun mennessä, hänelle palautetaan anomuksen perusteella
jäsenmaksu. Vastaavasti palautetaan kevätlukukauden osuus, jos valmistuminen tapahtuu tammikuun loppuun
mennessä.
Palautusanomus on jätettävä JYYn jäsenpalveluihin syyslukukauden tai koko lukuvuoden jäsenmaksun palautusta
haettaessa syyskuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden jäsenmaksun palautusta haettaessa tammikuun
loppuun mennessä.
Kuitti maksetusta jäsenmaksusta liitetään anomukseen. Anomuksen vastaanottaja poistaa opiskelijakortista
lukukausitarran.

Lisätietoja ja lomakkeen palautus:
JYYn jäsenpalvelusihteeri
Ylioppilastalo Ilokivi, Keskussairaalantie 2
+358 50 430 6747
jyy@jyy.fi
JYYn pääsihteeri
+358 45 138 6816
paasihteeri@jyy.fi
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