Sotsiaallaen

Sotsiaallaen
Sotsiaallaen on mõeldud väikese sissetulekuga ja majanduslikult vähe-
kindlustatud Espoo elanikele, kellel
ei ole võimalust saada mõistlike tingimustega muud laenu näiteks tagatiste puudumise või maksehäiremärgete tõttu.
SOTSIAALLAENU
VÕIDAKSE ANDA NÄITEKS
• koduga seotud ostudeks;
• muudeks põhjendatud
väljaminekuteks, näiteks
tervishoiukuludeks;
• varasemate võlgade
tagasimaksmiseks.

Laenu maksimaalne määr on 10 000
eurot ja laenuperiood võib olla kõige rohkem viis aastat. Väikseim antav laen on 500 eurot. Laenult võetakse 12 kuu baasintress Euribor ilma kliendimarginaalita. Sotsiaallaenuga ei seostu muid väljaminekuid.
Sotsiaallaen on sotsiaalhoolduse alla kuuluv laenuandmine. See ei mõjuta toimetulekutoetuse saamise
võimalust. Selle laenuga püütakse
ära hoida inimeste majanduslikku
tõrjutust ja ülevõlgnevust ning aidata kaasa iseseisvale toimetulekule.
Lisateave toimetulekutoetuste kohta:
www.espoo.fi/toimeentulotuki

Laenu taotlemine
Laenu taotlemine eeldab käiku majandus- ja võlanõustamisele, kus antakse teie olukorrale terviklik hinnang. Selles võetakse arvesse varasemaid võlgu, varalist seisukorda,
tulusid ja vältimatuid väljaminekuid.
Teile koostatakse teie sissetulekute
ja väljaminekute kalkulatsioon, milles võetakse arvesse eluaseme, töölesõidu, lastehoiu, elatusrahade ja
tervishoiuga seotud kulusid. Lisaks
muudele vältimatutele elamiskuludele reserveeritakse sama suur käibevara, kui see on eraisiku võlgade
saneerimisel.
Näiteks üksi elava inimese vältimatud elamiskulud on ligikaudu 540

eurot kuus. Selles summas sisalduvad muu hulgas toit, telefoni- ja internetikulud ning muud isiklikud väljaminekud.
Taotluse jaoks on vaja tõendeid tulude, väljaminekute, varade ja kõigi
võlgade, sealhulgas sissenõutavate
võlgade kohta, ning maksustamisotsust, laenuregistri väljavõtet ja kolme kuu pangakonto väljavõtteid.
Täpsemaid juhiseid vajalike lisade
kohta antakse aja broneerimisel.
Laenu saamise eeldus on see, et te
suudate laenu tagasi maksta ning et
kogu teie olukord lahendatakse.
Teilt võidakse nõuda ette säästmist.
Kui laen antakse võlgade korraldamiseks, tehakse korraldusest laenumaksehäire sissekanne ettevõtlusja laenuandmete firma Suomen
Asiakastieto registrisse. Eeldatakse,
et sissekanne kehtib laenuperioodi
jooksul. Laen makstakse tagasi püsimakselepingu alusel. Laenu tagastamata jätmine või muu lepingurikkumine võib viia laenust taganemiseni ja sissenõudmistoiminguteni.

tie

jan
Poh

TAPIOLA

Majandus- ja
võlanõustamisteenused

ntie

tuule

Meri

tie

ulen

Itätu

Etelä

Tapiola
teeninduskeskus

n
tuule

P
Länsiväylä

tie

ESPOO LINN
MAJANDUS- JA VÕLANÕUSTAMISTEENUSED
Telefoninõustamine ja aegade broneerimine E–N kell 10–12,
tel 0800 9 3488, faks 09 8162 3499
Asukoha-aadress Itätuulentie 2 B, 1. korrus
Postiaadress PL 212, 02070 Espoon Kaupunki
www.espoo.fi/sosiaalinenluotto

TUTVUGE INTERNETITEENUSEGA
„OMATALOUS”
Võite esitada küsimusi majandus- ja
võlanõustajale ka aadressil:
espoo.fi/omatalous

