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LISÄTIEDOT ASUMISOIKEUSSOPIMUKSEN SÄHKÖINEN IRTISANOMINEN 

1. Asumisoikeuden luovutustiedot
Asumisoikeuden haltija Asumisoikeuden haltija 

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka 

 Vakuutan, että puolisoni, joka ei ole asumisoikeussopimuksen osapuolena on antanut suostumuksensa asumisoikeuden luovutukseen. 

  Puolison nimi: ___________________________________ (avioliittolain 39 § mukainen puolison suostumus) 

Muutostyökuitteja    Kyllä    Ei    Sopimuksen toinen osapuoli toimittaa kuittikopiot 
Toimita tämän lomakkeen yhteydessä kuittikopiot muutostöistä, mikäli asuntoon on tehty muutostöitä. Kuitit tarvitaan, jotta muutostyöhyvitys voidaan 
maksaa. Myöhemmin tulleita muutostyökuitteja emme voi hyväksyä. Huomioithan, että kaikki muutostyöt eivät kuulu hyvitettäviin muutostöihin. 

2. Asumisoikeussopimus ja asumisoikeusmaksun palautus
 Alkuperäinen asumisoikeussopimus (omakätinen allekirjoitus)  Sähköinen asumisoikeussopimus (sähköinen allekirjoitus) 

 Asumisoikeussopimus ei ole lainan vakuutena. Toimita alkuperäinen asumisoikeussopimus, mikäli se on omakätisesti allekirjoitettu 
TA-Yhtiöiden toimistolle tai kirjepostilla kohteen myyntineuvottelijalle. Sähköistä asumisoikeussopimusta ei tarvitse toimittaa. 
Asumisoikeuden haltijan/haltijoiden pankkitilinumero(t), johon asumisoikeusmaksu voidaan palauttaa sopimuksen päätyttyä. Ehtona asumis-
oikeusmaksun palautukselle on, että alkuperäinen asumisoikeussopimus on palautettu TA-Yhtiölle. 

Tilinumero Tilinomistaja %-osuus 

Tilinumero Tilinomistaja %-osuus 

 Asumisoikeussopimus on lainan vakuutena. Ota yhteyttä pankkiin ja ilmoita asumisoikeussopimuksen sopimuksen päättymisestä. Pyy-
dä pankkia olemaan yhteydessä TA:n myyntineuvottelijaan. 

Ilmoita pankin nimi ja konttori, jossa asumisoikeussopimus on lainan vakuutena. Tiedot on ilmoitettava, jotta asumisoikeusmaksu voidaan 
palauttaa pankin selvittelytilille sopimuksen päätyttyä. 
Pankki ja konttori 

4. Tietojen vahvistus
 Vakuutan yllä antamani tiedot oikeiksi. 

Toimita tämä lomake sähköpostitse kohteen myyntineuvottelijalle. Asunnon myynti käynnistyy vasta, 
kun olemme vastaanottaneet tämän lomakkeen kaikilta sopimuksen osapuolilta. 

Lomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan TA-Yhtiöiden asiakasrekisteriin. TA-Yhtiöiden tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa ta.fi/tietosuojaseloste. 

3. Asuntoon tutustuminen (valitse yksi vaihtoehto)
 Yhteystietoni saa antaa asunnonhakijoille asuntoon tutustumista varten. Puhelinnumeroni, jonka saa antaa hakijoille __________________ . 
 Yhteystietojani ei saa antaa, mutta näytän sovitusti asuntoa itse asunnonhakijoille.  
 Yhteystietojani ei saa antaa asunnonhakijoille ja haluan, että TA:n edustaja tulee esittelemään asunnon ennakkoon sovittuna ajankohtana.   

https://ta.fi/tietosuojaseloste
https://ta.fi/
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