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ULOSOTTOSELVITYS

Toimitustapa

Velallinen läsnä

Totuusvelvollisuus

Ulosottokaaren 3 luvun 52 § mukaan velallinen tai velallisen edustaja on
velvollinen totuudenmukaisesti ilmoittamaan ulosottomiehelle
täytäntöönpanossa tarpeelliset tiedot.

Rangaistusuhka

Väärän tiedon antamisesta tai tiedon salaamisesta voidaan tuomita
rangaistus.

Velallinen
Toimitus
Aika
Paikka

09.10.2015 kello 10:54
Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Turun toimipaikka, osasto 2
Linnankatu 43, Turku

VELKAANTUMISEN TAUSTA
Miten velkanne ovat pääasiassa muodostuneet?
V: -

PERHE
Siviilisääty

Mikä on siviilisäätynne?
V: -

Puoliso

Mikä on avio- tai avopuolisonne nimi ja henkilötunnus?
V: -

Elatuksen varassa

Montako henkilöä on elatuksenne varassa?
V: -

ASUNTO
Asumismuoto

Mikä on asumismuotonne? Mikä on asuinhuoneistonne pinta-ala? Jos asutte
vuokra-asunnossa, mikä on sen vuokran rahamäärä kuukaudessa? Kuka on
vuokranantaja ja mikä on vuokran määrä?
V: -

TULOT
Palkka- ja eläketulot

Muut tulot

Saatteko palkkaa, eläkettä tai työttömyyskorvausta? Saatteko luontoisetuja tai
kulukorvauksia? Mikä on tulon tai korvauksen maksajan nimi?
V: Onko Teillä elinkeino-, vuokra-, korko-, osinko- tai muita tuloja? Mikä on tulon
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maksajan nimi?
V: Tuet ja avustukset

Saatteko toimeentulotukea, asumistukea tai muita tukia tai avustuksia?
V: -

VARALLISUUS
Kiinteistöt ja rakennukset

Omistatteko kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia tai kiinteistöjen vuokraoikeuksia tai
määräaloja?
V: -

Asunto- tai kiinteistöyhtiöt

Omistatteko asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeita, osuustodistuksia tai muita
asuinhuoneiston tai muun tilan hallintaan oikeuttavia osakkeita tai osuuksia?
V: -

Kulkuvälineet

Omistatteko kulkuvälineitä kuten autoja, perävaunuja, moottorityökoneita,
moottoripyöriä, veneitä tai ilma-aluksia kokonaan tai osaksi tai oletteko sellaisen
haltija?
V: -

Muu irtain omaisuus

Omistatteko tavanomaista arvokkaampaa irtainta omaisuutta?
V: -

Rahavarat ja talletukset

Onko Teillä käteisvaroja, pankkitilejä, pankkitalletuksia tai käyttöoikeuksia muiden
pankkitileihin?
V: -

Saatavat ja korvaukset

Onko Teillä saatavia joltakin toiselta? Oletteko saamassa korvausta tai
veronpalautusta?
V: -

Arvo-osuudet ja arvopaperit Omistatteko osakkeita, arvo-osuuksia, sijoitusrahasto-osuuksia tai muita
arvopapereita?
V: Perinnöt ja kuolinpesät

Oletteko osakkaana jossakin kuolinpesässä? Oletteko luopunut
kuolinpesäosuudestanne? Oletteko jonkun jällkeen testamentinsaajana?
V: -

Muu varallisuus

Onko Teillä muuta kuin aiemmin lueteltua varallisuutta?
V: -

VELAT
Velkojen yhteismäärä

Mikä on muiden kuin ulosotossa olevien velkojenne yhteismäärä?
V: -

OIKEUSTOIMET
Omaisuuden myynnit ja
lahjoitukset

Oletteko myynyt tai lahjoittanut omaisuuttanne? Oletteko osallistunut sivulliselle tai
sivullisen nimiin hankitun omaisuuden rahoittamiseen?
V: -

MUUT TIEDOT
Tiedossa olevat muutokset

Onko tiedossanne todennäköisiä muutoksia, jotka seuraavan vuoden aikana
vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseenne?
V: -

Ulosottovelat

Velallisen ulosotossa olevat velat on lueteltu liitteessä.
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Yllä olevat tiedot on merkitty oikein.
Vakuudeksi

Tietojenantovelvollinen

Linda Lassus
kihlakunnanulosottomies
Turun toimipaikka, osasto 2
Salassapito

Ulosottoselvitys on pidettävä salassa julkisuuslain (621/99) 24 §:n
23-kohdan perusteella. Asianosaisella ei ole oikeutta ilmaista
sivulliselle asianosaisasemansa perusteella saamiansa muita kuin
itseään koskevia tietoja.

Hakijan
vaitiolovelvollisuus

Hakija ei saa käyttää ulosottoselvityksessä ja sen liitteissä esiintyviä
tietoja oikeudenkäymiskaaren todistamista koskevien rajoitusten
kiertämiseksi eikä velallisen syytteeseen saattamiseksi.
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