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Taarsigassarsiat sinnerinik akiitsuulersimasunillu aaqqissuusseqqinnissamut qinnuteqaat
Ansøgning om omlægning af restgæld og forfaldne ydelser
Inissialiortitsinermi tapiissuteqartarneq pillugu Peqqussut

nr. 40, 28. november 2019-meersoq tunngavigalugu taarsigassarsiat

sinnerisa akiitsuulersimasullu aaqqissuuteqqinnissaannut qinnuteqarpugut.

Qinnuteqaat immersorneqassaaq paasissutissallu qupp. 3-mi
allaqqasut ilanngullugit INI-ip allaffianut, Sullissivimmut tunniunneqassalluni mailikkulluunniit nassiullugu.
Inatsisartut peqqussutaat qulaani taaneqartoq naapertorlugu,
taarsigassarsiat sinnerinik akiitsuulersimasullu aaqqissuuteqqin
nissaanut qinnuteqarpunga.

Ansøgning om omlægning af restgæld og forfaldne

ydelser jf. Inatsisartutlov nr. 40, 28. november 2019 om boligstøttelån. Ansøgningen udfyldes og vedlægges bilag jfr. side 3,
og afleveres til INIs lokale kontor, Sullissivik eller sendes som
mail.
Jeg ansøger herved om at få omlagt forfaldne ydelser
og restgæld for lån ydet i henhold til ovennævnte
Inatsisartutlov.

Illumut tunngasut paasissutissat · Oplysninger om huset
Qinnuteqartup immersugassaa · Udfyldes af ansøger
B-nr.

Illoqarfik/nunaqarfik · By/bygd

Type:

Kommunia · Kommune

Boligstøttemik illu
Boligstøttehus:

Nammineerluni illuliaq
Selvbyggerhus:

Illup angissusaa · Husets størrelse
M2

Ukioq illup sananeqarfia · Opførelsesår:

Illup kingullermik allanngortiternera / iluarsartuunnera / nutarternera, ukioq · Sidst ombygget / renoveret / moderniseret, årstal:

BS-lån / Taars.

Taars.annertussusiat · Hovedstol

Sinneruttut · Restgæld

Naatsumik nassuiaruk illup qanoq issusia aammalu suut suliaasimanersut allangortiternerani/nutarternerani
Beskriv kort husets generelle standard samt hvilke arbejder der er gennemført i forbindelse med evt. ombygning/renovering

Assilisat imaluunniit nassuiaanermut paasissutissat ilanngunneqassapput

Billeder eller skemabeskrivelse skal vedlægges

Akiitsuulersimasut ullumi qinnuteqarfimmi · Forfaldne ydelser på ansøgningstidspunktet: kr.
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Inoqutigiit pillugit paasissutissat · Oplysninger om husstandsmedlemmer
Ateq naggallu · Navn og efternavn

CPR-nummer

Atorfik (Inuussutissarsiut) · Stilling (Erhverv)

Maannakkut najugaq · Nuværende
bopæl (adresse)

Oqar./Mobil · Tlf.
Mobil · mail

Qinnuteqartup meeqqani najortigisai 18 inorlugit ukiullit · Hjemmeboende børn under 18 år

Illumi inoqutigiit tamarmiullutik isertikkumaagassaat · Forventet skattepligtige husstandsindkomst

Ateq naggallu · Navn og efternavn

Ukioq manna isertikkumaagassat
Forventet indkomst indeværende
år

Ukiup tulliani isertikkumaagassat
Forventet indkomst i det kommende år
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Ukiut pingajuanni isertikkumaagassat
Forventet indkomst i det 3. år

Qinnuteqartup qinnuteqaammut ilanngutassai makkuupput
• Inoqutigiit ukiuni akileraarfiusuni kingullerni marlunni
isertitaasa inaarummik naatsorsuutaat, Akileraaruseriffiup
paasissutissaatai (slutopgørelser)
• Aningaasarsiat allagartai kingulliit marluk

• Illumi inoqutigiinnut najugaqartunut uppernarsaat

• Illumut sillimasiinermut akiliutip kingulliup uppernarsaataa
– ukioq manna atuuttoq

Følgende skal vedlægges ansøgningen
• Skattekontorets oplysninger om skattepligtig
husstandsindkomst i de seneste 2 slutlignede år
(slutopgørelser)
• 2 seneste lønsedler.

• Bopælsattest på husstandsmedlemmer.

• kopi af kvittering for senest betalte forsikringspræmie
– gældende for i år.

Paasissutissat allat

Andre oplysninger:

Taarsigassarsiat aaqqissuuteqqissappata piumasaqaataavoq
ingerlaannartumik PBS atorlugu qaammammut ilanngaatsilluni
akiliisalernissaq.

I forbindelse med omlægning er det et krav om at låntager
tilmeldes til månedlig automatisk træk via PBS.

Atsiorneq

Underskrift

Matumuuna uppernarsaavunga akissutigisakka tamarmik eqqortuusut
ilumoorluinnarlutillu.

Herved erklærer jeg på tro og love, at ovenstående
oplysninger er rigtige.

Ilutigalugu nalunaarutigaara/-rput kommunimiit, aningaaserivinniit
paasissutissanik qinnuteqaatip suliarineqarneranut atugassanik
piniartoqarnissaa akuerigakku.

Jeg/vi meddeler samtidig samtykke til, at relevante og
nødvendige oplysninger fra kommune, bank m.v. til brug
for behandling af ansøgningen kan indhentes.

Sumiiffik · Sted

Ulloq · Dato

Qinnuteqartoq – Ansøger

Qinnuteqartoq · Ansøger
E-mail

Oqar. · Tlf.
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