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VELKALUETTELO Sivunro

B VELAT, JOISTA MUU HAKIJAN OMAISUUS ON VAKUUTENA

Nimi

Nimi

Laina-ajan päättyminen velkakirjan mukaan

Velan alkuperäinen määrä

Kanssa-
velallinen

Velanhoitomenot (€/kk, 1/2 v, muu aika)

Jäljellä oleva lainapääoma

Velka on käytetty vakuutena
olevan omaisuuden hankintaan

Velkojan saatavan josta
kokonaismäärä €, erääntynyt €

Nimi

B ___

Muut osalliset

Vakuutena olevan omaisuuden omistaja

Muuta omaisuutta
vakuutena, mitä:

Muut vakuudet

Velka on käytetty osaksi tai
kokonaan muuhun tarkoitukseen, mihin:

Yhteisomistajan nimi

Vuosi, jona velka on otettu

Takaaja

Takaaja

erääntynyt
kokonaan

Korko (esim. viitekorko + marginaali tai muu korko)

Velkojan nimi

Kanssa-
velallinen
Kanssa-
velallinen

Vakuutena oleva omaisuus

Hakija omistaa
omaisuuden yksin.

Takaaja

Nimi

Nimi

Laina-ajan päättyminen velkakirjan mukaan

Velan alkuperäinen määrä

Kanssa-
velallinen

Velanhoitomenot (€/kk, 1/2 v, muu aika)

Jäljellä oleva lainapääoma

Velka on käytetty vakuutena
olevan omaisuuden hankintaan

Velkojan saatavan josta
kokonaismäärä €, erääntynyt €

Nimi

B ___

Muut osalliset

Vakuutena olevan omaisuuden omistaja

Muuta omaisuutta
vakuutena, mitä:

Muut vakuudet

Velka on käytetty osaksi tai
kokonaan muuhun tarkoitukseen, mihin:

Vuosi, jona velka on otettu

Takaaja

Takaaja

erääntynyt
kokonaan

Korko (esim. viitekorko + marginaali tai muu korko)

Yhteisomistajan nimi

Velkojan nimi

Kanssa-
velallinen
Kanssa-
velallinen

Vakuutena oleva omaisuus

Hakija omistaa
omaisuuden yksin.

Takaaja

Hakija omistaa omaisuu-
den yhdessä toisen kanssa.

Hakija omistaa omaisuu-
den yhdessä toisen kanssa.

Lainan numero

Selvitys muusta tarkoituksesta

Lainan numero

Selvitys muusta tarkoituksesta

OIKEUSMINISTERIÖ
Tämä ohje  voidaan sulkea klikkaamalla  yläkulmaa. Ohje voidaan avata  uudelleen klikkaamalla ohjeikonia. HUOM! OHJEIKONI EI TULOSTU ASIAKIRJAAN, KUN TULOSTUSMÄÄRITYSTEN VALIKOSSA (Print) KOH DASSA   "Print Range" EI OLE RASTIA RUUDUSSA "Annotations".Siirry seuraavaan täyttökenttään mieluiten sarkainnäppäimellä (kenttien välillä voi liikkua myös siirtämällä kursoria hiirellä), edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painiketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta. Monirivisessä kentässä rivinvaihto tehdään Enter-näppäimellä. Täyttökenttään kirjoitettu teksti/ merkitty rasti  (=kentän muutos) voidaan ennen seuraavaan täyttökenttään siirtymistä hyväksyä painamalla näppäimistön oikeassa laidassa numeronäppäinten vieressä olevaa Enter-näppäintä. Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla. Käytä lomakkeen omaa painiketta, kun lomake on valmis ja haluat tulostaa sen. Lomake voidaan tyhjentää "Tyhjennä lomake"  -painikkeen avulla.
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