
Oikeusministeriön 3.2.1993 vahvistaman kaavan mukainen
MAKSUOHJELMA YKSITYISHENKILÖN
VELKAJÄRJESTELYÄ VARTEN

Ehdotuksen/Sopimuksen laatimispäivä

Avoliitossa
Aviopuolison nimi

Velat

Kotipaikka

Lähiosoite

Ehdotus maksuojelman
muuttamiseksi

Velallisen ehdotus Velallisen uudelleen valmisteltu ehdotus

Selvittäjän ehdotus Selvittäjän uudelleen valmisteltu ehdotus

VELALLISEN HENKILÖTIEDOT

Tuomioistuimen nimi ja osasto

Nimi

Muut hakijan kanssa yhteistaloudessa elävät henkilöt

VIREILLÄ OLEVAN VELKAJÄRJESTELYASIAN YKSILÖINTI
Asian diaarinumero

Postinumero ja postitoimipaikka

Yksinäinen

Perheessa asuvien lasten nimet ja syntymävuodet

Puhelinnro virka-aikana

€

Sopimus velallisen ja velkojien kesken

Velallisen vakituinen asunto

PERHESUHTEET

YHTEENVETO VELALLISEN VAROISTA JA VELOISTA

Avioliitossa

C Tavallista velkaa, yhteensä

Auto

Henkilötunnus
Yksinhuoltaja

Vakuuden arvo €

Velasta lisäksi vakuus

€

€

Varat

Varat yhteensä

Muut varat

€

€

Yllä mainitusta velasta vakuusvelkaa

Velasta lisäksi takaus

C-kohdan veloista velkaa, jota velallisen vakuuden
arvo ei kata (A ja B)

Yllä mainitusta velasta vakuusvelkaa

€

A Velkaa, josta velallisen asunto on vakuutena, yhteensä
€

€

Yllä mainitusta velasta tavallista velkaa

Velasta lisäksi takaus

Velasta lisäksi vakuus
Vakuuden arvo €

B Velkaa, josta muu velallisen omaisuus on vakuutena, yhteensä

Muut kiinteistöt, asunto-osakkkeet
ja asumisoikeudet

Yllä mainitusta velasta tavallista velkaa
€

Henkilötunnus

OIKEUSMINISTERIÖ
Tällaiset ohjeet ovat avattavia/suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea yläkulman laatikosta. Ohje voidaan avata klikkaamalla ohjeikonia.Siirry seuraavaan täyttökenttään sarkainnäppäimellä, edelliseen kenttään pääset painamalla vaihto- ja sarkainnäppäimiä. Rastin valintaruutuun saat painamalla Enter-näppäintä tai hiiren 1-painikketta. Rastin voi poistaa painamalla ruudun kohdalla hiiren painiketta.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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Toimet, joihin velallisen on ryhdyttävä maksukyvyn parantamiseksi tulojen osalta:

I OSASTO, VELALLISEN MAKSUVARA
1 TULOT

€/kk

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)

€/kk

Lisäselvitys
Ennakoitu muutos tuloissa

kohdassa c)

2 b)
Omistus-
asunto

Muutos johtuu
asunnon vaihdosta

Muut toimet,
mitkä:

Tulot muutoksen jälkeen

2 ASUMINEN (MAKSUOHJELMAN AIKANA)

Muu syy muu-
tokseen, mikä:

Velallisen on haettava kaikkia niitä
sosiaali- ym. etuuksia, joihin hän on oikeutettu

Velallisen on ilmoittauduttava työvoima-
toimistoon työttömäksi työnhakijaksi

Velallisen onaktiivisesti haettava
kokopäivätyötä muilla keinoin

€/kk

€/kk
Muutos tuloissa maksuohjelman keston aikana

Asumismenot
muutoksen jälkeen

Nykyiset tulot

Selvitys:

Nykyiset asumismenot

Nykyiset tulot säilyvät

Nykyinen
asunto säilyy

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)

Kauppahinta €Kiinteistötunnus tai muu yksilöinti

Omakotitalo

Asuntotyyppi

h + k/kk
Maapohja Pinta-ala

Osakehuoneisto

Huoneistotyyppi

Oma tontti/tila

Selvitys:

Asunto hankittu

Vuokratontti

Tiedot uudesta asunnosta
Huoneistoala

Muutos asumismenoissa

€/kk

€/kk

Selvitys:

2 a)
Vuokra-
asunto

Muutos johtuu nykyisen asunnon
vaihdosta alla mainittuun asuntoon

Muu syy muu-
tokseen, mikä:

Asumismenot
muutoksen jälkeen

Nykyiset asumismenot

Nykyinen
asunto säilyy

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)

Vuokrasopimuksen voimassaoloVuokrasuhteen alkamispäivä

Omakotitalo

Asuntotyyppi

h + k/kk

Työsuhdeasunto

Osakehuoneisto

Huoneistotyyppi

Päävuokrasuhde

määräajan, päättymispäivä:

Vuokrasuhde

Vuokranantaja
Alivuokrasuhde

toistaiseksi

Huoneistoala

Muutos asumismenoissa

alla kohdassa a)
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5 VELALLISEN MAKSUVARA

€/kk

€/kk

kohdassa b)

2 c)
Muu asumis-
muoto (esim.
asumisoikeus-
asunto)

Muutos johtuu
asunnon vaihdosta

Muu syy muu-
tokseen, mikä:

Asumismenot
muutoksen jälkeen

Nykyiset asumismenot

Nykyinen
asunto säilyy

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)

Omistusosuus

h + k/kk

Huoneistotyyppi

Selvitys:

Asunto hankittu
Tiedot uudesta asunnosta

Huoneistoala

Muutos asumismenoissa

alla kohdassa a)

Velallisen välttämättömät elinkustannukset
mukaan lukien erityisen tarpeen aiheuttamat euron määräiset menot

Muutos menoissa maksuohjelman keston aikana

Menot muutoksen jälkeen

Velallisen maksuvara, kun kohdan 1 tuloista on vähennetty kohdissa 2 ja 3
selvitetyt menot sekä otettu huomioon kohdassa 4 selostettujen seikkojen vaikutus:

2 ASUMINEN (MAKSUOHJELMAN AIKANA) (jatkoa)

Velallisen menot elatusvelvollisuudesta

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)

€

€/kk

3 VÄLTTÄMÄTTÖMÄT ELINKUSTANNUKSET JA ELATUSVELVOLLISUUS

€/kk

Muut seikat:

Puolison tulot
Puolison maksettava osuus 2 ja 3
kohdassa tarkoitetuista menoista
Velallisen kanssa samassa taloudessa asuvan
täysi-ikäisen henkilön osuus asumismenoista

Selvitys:

4 MUUT TALOUDELLISEEN ASEMAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT
€/kk

Velallisen tulojen käyttö muun kuin avio-
puolison tai alaikäisen lapsen menoihin:

Aikaväli (alkamis- ja loppumispäivämäärät)
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Omaisuus, joka muutetaan rahaksi

Perusturvaan kuuluvaa omaisuutta on velan vakuutena

Erikseen ilmoi-
tettavia esineitä

Esineet

6b)
Rahaksi
muutettava
omaisuus

II OSASTO, VELALLISEN VARALLISUUS
6 VELALLISEN MUITA VAROJA KUIN ASUNTOA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

C nro

€

Kohtuullinen asuntoirtaimisto Ei yksilöitäviä
esineitä (ks. ohje)

Erikseen ilmoi-
tettavia esineitä

Yhteensä
€

Henkilökohtaiset tavarat

Esineet

Ei yksilöitäviä
esineitä (ks. ohje)

Erikseen ilmoi-
tettavia esineitä

Esineet

Jäännösvelka €

Yhteensä

Ei yksilöitäviä
esineitä (ks. ohje)

Vakuusvelkaosuus €

Selvitys vakuusvelkaosuuden määräytymisestä

Tuotto
yhteensä

Toimenpide

Vakuuden arvo €

Omaisuus Vakuuden arvo €

Vakuusvelkaosuus €V e la s t a t a v a llis t a v e lk a a €

Velka C nro
Omaisuus Vakuuden arvo €

V e la s t a t a v a llis t a v e lk a a €

Velka C nro
Vakuusvelkaosuus €

V e la s t a t a v a llis t a v e lk a a €

6a)
Perusturvaan
kuuluva omai-
suus, jota ei
muuteta
rahaksi

Työvälineet yms.

Omaisuus

Vakuusvelan maksuun €

Selvitys

Rahaksimuuton tulos €

€

Tulos €

Omaisuus

Velka C nro

Rahaksimuuttotapa

Arvio rahaksimuuton tuloksesta € Vakuusvelan maksuun € Arvio tuloksesta €Jäännösvelka €

C nro

€

Yhteensä

Omaisuus

Omaisuus
Omaisuus, joka velkajärjestelyn yhteydessä muutettu rahaksi

Toimenpide

Rahaksimuuton tulos € Vakuusvelan maksuun € Jäännösvelka € Tulos €

Omaisuus

C nro

Rahaksimuuttotapa

Arvio rahaksimuuton tuloksesta € Vakuusvelan maksuun € Jäännösvelka € Arvio tuloksesta €

C nro

Yhteensä

€

Selvitys
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Tavallisiin velkoihin käytettävissä olevat varat (6b, 6c ja 6d) yhteensä

6e)
Varat tavallisiin
velkoihin

C nro

Jäännösvelka €

Tuotto
yhteensä

Toimenpide

Vakuusvelan maksuun €

Selvitys

Rahaksimuuton tulos €

€

Tulos €

Omaisuus

Tulos €

Tulos €

Vakuusvelan maksuun € Jäännösvelka €

C nro
Omaisuus

Omaisuus
Omaisuus, josta luovuttu

Toimenpide

Rahaksimuuton tulos € Vakuusvelan maksuun € Jäännösvelka €

Tulos €

Omaisuus

C nro
Rahaksimuuton tulos €

Rahaksimuuton tulos € Vakuusvelan maksuun € Jäännösvelka €

Tuotto
yhteensä

C nro

€

Selvitys

Toimenpide

Toimenpide

6c)
Omaisuus,
josta luovuttu
tai luovutaan

Omaisuus, josta luovutaan

€

Käteistä rahaa
€6d)

Käteisvarat ja
talletukset

Talletukset

€

Asunnon arvo

7b)
Maksuvaran
riittävyys Maksuvara riittää vakuusvelkaosuuteen,

eikä tavallisia velkoja ole. Siirrytään osastoon III

Niiden velkojen yhteismäärä, joista asunto on vakuutena

7a)
Asunto ja sitä
rasittavien
velkojen
vakuusvelka-
osuus

Maksuvara riittää vakuusvelkaosuuteen ja tavallisia velkoja on.
€

Vakuusvelkaosuus/kk

M ak s uv ara ei ri i t ä v ak uus v el k aos uut een.                   S i i r r ytään ko h taan 8

Vakuusvelka

Vakuusvelkaosuuden jakaminen kanssavelallisten kesken (kun yhteinen maksuohjelma)

Selvitys vakuusvelkaosuuden määräytymisestä

€

Tavallisille veloille realisoinnista
(kohta 6b) tuleva kertymä

Jäännösvelka C nro

Asunnon arvo

Yhteensä

Tavallisten velkojen jäännösmäärä

7 OMISTUSASUNTOA KOSKEVAT JÄRJESTELYT (Jos velallinen ei halua säilyttää asuntoa, voidaan siirtyä suoraan kohtaan 8)

Tavallisten velkojen yhteismäärä



<<

7e)
Tavallisten vel-
kojen vähim-
mäiskertymä
on suurempi
kuin tavallisten
velkojen jään-
nösmäärä

Maksuohjelman kesto: vuotta Siirrytään osastoon III

7c)
Tavallisten
velkojen
vähimmäis-
kertymä

Alkuperäisten ehtojen mukaan

Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä

Maksuohjelman kesto: vuotta. Siirrytään osastoon III

Kertymä maksuohjelmalla (asumismuoto ja -kustannukset)

Oletettu myyntihinta

Jos erotus on positiivinen
luku, se merkitään tähän

€

Korko, jota olisi maksettava per viisi vuotta,
jos asunto muutettaisiin rahaksi: %

Oletetut myyntikulut -

Asunnon mahdollinen ylijäämäarvo

% yhteensä euron veloille

Velat, joista asunto on vakuutena -

6

Jäännösvelka
C nro

Erotus

Jos erotus on negatiivinen
luku, se merkitään tähän

Asumissuojaosuuden tuoton vaikutus +

€

€

Kertymä viiden vuoden maksuohjelmalla +

Erotus
€

€

Asunnon ylijäämäarvo

Asumissuojaosuus -

Maksuvara (5 v)

Kertymä viiden vuoden maksuohjelmalla

Kertymä maksuohjelmalla yhteensä

Tavallisten velkojen jäännösmäärä -

Vähimmäiskertymä

Oletettu realisointitulos

Asumissuojaosuus (asumismuoto ja -kustannukset sekä muut laskentaperusteet)

Velallinen kykenee suorittamaan vähimmäiskertymän
enintään 10 vuoden maksuohjelmalla.

7d)
Tavallisten vel-
kojen vähim-
mäiskertymä on
pienempi kuin
tavallisten vel-
kojen jäännös-
määrä

Asunnon ylijäämäarvo
€

Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä

Erotus

Velallinen ei kykene suorittamaan vähimmäiskertymää
enintään 10 vuoden maksuohjelmalla. Siirrytään kohtaan 8

Selvitys:

Velallinen kykenee suorittamaan tavalliset velkansa
vastaavalla korolla enintään 10 vuoden maksuohjelmalla.

0 % y ht eens ä euro  n v el o ille

Velallinen ei kykene suorittamaan tavallisia velkojaan
em. korolla enintään 10 vuoden maksuohjelmalla. Siirrytään kohtaan 8



8 ASUNNON RAHAKSI MUUTTAMINEN

7 e -kohta

7

Juokseva korko velalle/veloille, joista asunto on vakuutena

V a ku u sve la n ma ksu u n €

maksuvara ei riitä vakuusvelkaosuuteen

Rahaksimuutto toimitettu velkajärjestelyn yhteydessä

7 d -kohta

ulos-
ottomies

€/kk

Selvitys

Jäännösvelka
C nro

muu peruste, mikä:

Rahaksimuuton peruste:

velallinen
vakuus-
velkoja

Velallisen asumisen järjestämiseen

Tulos € Jäännösvelka
C nro

Vakuusvelan maksuun € €

Rahaksimuutosta huolehtii

€

Määräykset maksuohjelman mukaisten suoritusten turvaamiseksi:

Arvio tuloksesta €
selvittäjä

Rahaksimuutto lykätään saakka.

VJL 37 § 2Rahaksimuuton toimittaminen:

Määräykset rahaksimuutosta kertyvien varojen tilittämisestä vakuusvelkojalle:

Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä

€

vakuusvelkojan vaatimuksesta ulosottolain mukaisessa järjestyksessä

Tavallisten velkojen maksamiseen

Selvitys

Rahaksimuutosta kertyneiden varojen käyttäminen (kun vakuusvelka on suoritettu)



III OSASTO, VELKAJÄRJESTELYT JA YKSITTÄISIÄ VELKOJA KOSKEVA MAKSUOHJELMA
9 MAKSUOHJELMAN KESTO JA VELKAJÄRJESTELYN KEINOT

8

€/kk

Vakuusvelka A nro

Maksuvaraa
ei ole

Vakuusvelkaosuus

Ennen muita suoritettavat
velat (VJL 31 § 2):

Vakuusvelka A nro Vakuusvelkaosuus

Vakuusvelka A nro Vakuusvelkaosuus

Vakuusvelka A nro Vakuusvelkaosuus

Vakuusvelka A nro Vakuusvelkaosuus

Vakuusvelkaosuus

€

Vakuusvelka A nro

Vakuusvelkaosuudet yhteensä

Vakuusvelkaosuudet

Vakuusvelka-
osuudet ja
maksuvara

Erotus

€/kk

Tavallisten velkojen kertymä pro-
sentteina jäännösmäärästä yli 100%

Selvitys

Jäännösmäärä

Maksuvaraa ei ole. Maksuvelvollisuus poistetaan siltä osin
kuin rahaksimuutosta ei kerry veloille suoritusta.

Varallisuudesta saatava kertymä tavallisille veloille (6e, 8)

Mistä ajankohdasta lasketaan

Varallisuudesta saatava kertymä muille tavallisille veloille

% alkuperäisten ehtojen mukaan (veloil-
le, joiden alkuperäinen korko tätä alempi)

Varallisuudesta
saadun kerty-
män käyttö
tavallisten vel-
kojen maksuun

Siirrytään kohtaan 10

Velkajärjestely edellyttää ainoastaan
maksuaikataulun muuttamista, miten:

Etuoikeutettu elatusapu

Kertymä prosentteina muille tavallisille veloille %

Maksuvara x maksuohjelman kesto =

Maksuohjelman kesto

Ennen muita suoritettavat
velat (VJL 31 § 2):

Tavalliset velat;
velkajärjestelyn
keinot ja mak-
suohjelman
kesto

Maksuohjelman päättymisajankohta

Etuoikeutettu elatusapu
Muu asumiskuluvelka, välttämättömiin
elinkustannuksiin saatu luotto

Velkajärjestely edellyttää ainoastaan
keinoja 1 ja/tai 2 (ks. ohje), miten:

€

Selvitys

Tavallisten velkojen kertymä prosentteina
jäännösmäärästä % (alle 100%)

Muu asumiskuluvelka, välttämättömiin
elinkustannuksiin saatu luotto

Maksuvara

Kertymä

Erotus korkona per
maksuohjelman kesto: %

Erotus jaetaan velkojen suuruuden mukaisessa
suhteessa ja lisätään kunkin velan määrään

Velkajärjestely edellyttää muita keinoja:

Tavallisten
velkojen jään-
nösmäärälle
tuleva kertymä

Maksuvaraa ei ole. Maksuvelvollisuus poistetaan.
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€

€

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka A
nro:

3

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Kanssavelallisen nimi

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka A
nro:

3

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Asuntoa ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Kanssavelallisen nimi

Asuntoa muutettu/muutettava rahaksi

Asunto muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerän suuruus €

Asuntoa ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Asuntoa muutettu/muutettava rahaksi

Asunto muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

10 MAKSUOHJELMAT YKSITTÄISTEN VELKOJEN OSALTA
A VELAT, JOISTA VELALLISEN ASUNTO ON VAKUUTENA

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Asunto on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Maksuerän suuruus €

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Maksutapaa koskevat määräykset

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Asunto on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksutapaa koskevat määräykset
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€

€

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka A
nro:

3

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Kanssavelallisen nimi

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka A
nro:

3

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Asuntoa ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Kanssavelallisen nimi

Asuntoa muutettu/muutettava rahaksi

Asunto muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerän suuruus €

Asuntoa ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Asuntoa muutettu/muutettava rahaksi

Asunto muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

A VELAT, JOISTA VELALLISEN ASUNTO ON VAKUUTENA (jatkuu)

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Asunto on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Maksuerän suuruus €

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Maksutapaa koskevat määräykset

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Asunto on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksutapaa koskevat määräykset
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€

€

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka B
nro:

3

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Kanssavelallisen nimi

Määräykset varojen tilittämisestä velkojalle

4

1. erä: sen jälkeen:

1

Tavallisen velan määrä (tavallinen velka C nro )

2

Velka B
nro:

3

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerien erääntymisajankohdat

Arvio jäännösvelasta (tavallinen velka C nro )

Vakuutta ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Kanssavelallisen nimi

Vakuus muutettu/muutettava rahaksi

Vakuus muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

Korko jäljellä olevalta maksuajalta, aikaväli ja %

Velkajärjestelyn
kenot:

Maksuerän suuruus €

Vakuutta ei muuteta rahaksi

Vakuusvelkaosuus €

Vakuus muutettu/muutettava rahaksi

Vakuus muutetaan rahaksi, arvio suorituksesta tälle velalle

€

B VELAT, JOISTA MUU VELALLISEN OMISTAMA TAI HALLITSEMA OMAISUUS ON VAKUUTENA

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Vakuus on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Maksuerän suuruus €

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksuajan ennakoitu päättymisajankohta:

Maksutapaa koskevat määräykset

Velkojan nimi

Maksuohjelma on yhteinen kanssavelallisen kanssa

Vakuus on muutettu rahaksi, suoritus tälle velalle

Vakuusvelan määrä

Jäännösvelka (tavallinen velka C nro )

Maksutapaa koskevat määräykset
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MUUT TAVALLISET VELAT

C TAVALLISET VELAT
ETUOIKEUTETTU ELATUSAPUVELKA

Maksuerien erääntymisajankohdat

Maksuerän suuruus

Velkojan nimiVelka C
nro:

€
Maksuerän suuruus

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta
1. erä: sen jälkeen:
Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Velkojan nimiVelka C
nro:

€

Maksuerän suuruus €

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta
1. erä: sen jälkeen:
Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Maksuerän suuruus
€

1. erä: sen jälkeen:
Maksuerien erääntymisajankohdat

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

MUUT PAREMPISIJAISET VELAT

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €



Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Maksutapaa koskevat määräykset

Viimeisen maksuän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

Maksuerien erääntymisajankohdat

Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
€

1. erä: sen jälkeen:

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

Maksuerän suuruus €

VIIMESIJAISET VELAT
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Velka C
nro:

Velkojan nimi

Suoritettavaksi tuleva määrä yhteensä
Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

Maksuerien erääntymisajankohdat
1. erä: sen jälkeen:

Viimeisen maksuerän erääntymisajankohta

€

Maksuerän suuruus €

Korko (jos maksetaan), aikaväli ja %

MUUT TAVALLISET VELAT (jatkoa)



IV OSASTO, MUUT MÄÄRÄYKSET
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Velallinen on velvollinen maksuohjelman aikana ilmoittamaan velkojille tai heidän edustajilleen, mikäli hänen maksukyvyssään tai muissa velkajär-
jestelyn kannalta merkityksellisissä olosuhteissa on tapahtunut olennainen paraneminen. Ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa muutoksesta.
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