Anmälan om
förändring/tillägg av studiestöd

Fyll endast i de punkter som du vill lägga till eller förändra gällande ditt studiestöd.
OBS! Fyll alltid i dina personuppgifter och skriv alltid under blanketten på sista sidan.

Töm formuläret

Efternamn

Samtliga förnamn (tilltalsnamn med VERSALER)

Personbeteckning

Telefon

E-post

1. Förändringar i boendeformen under studietiden
Ändringar i boendeformen gäller fr.o.m. datum
Jag bor

hos mina föräldrar (min mamma och/eller min pappa)
som huvudhyresgäst/underhyresgäst
i egen/makens/makans/sambons ägarbostad
på skolans internat
tillfälligt boende (lämna in kvitto och bokningsbekräftelse)
på annat sätt:
Ny adress*

Kommande beslut ska skickas till
*Kopia

den nya adressen

samma adress som tidigare beslut skickats till

av det nya hyresavtalet bifogas

2. Förändringar gällande hyra under studietiden
Ändringar gällande hyra gäller fr.o.m. datum

Jag betalar inte hyra
Jag betalar hyra för min studiebostad (kopia av hyresavtal bifogas)
Euro/månad:
Jag delar bostad med
Min hyra har höjts*

person/personer och min andel av hyran är
Ange hyresbelopp:

Har du ansökt om bostadstillägg från någon annan instans? t.ex. FPA

Nej
*Kopia

euro/mån

Ange från vilken instans

Ja

av det nya hyresavtalet och/eller hyreskvitto bifogas

3. Förlängning av ansökningstid*
Nytt startdatum

2020-06-02

*

Nytt slutdatum

Före 1.9 och efter 31.5 krävs intyg över terminstider

Besöksadress:
AMS
Nygatan 5, Mariehamn
www.ams.ax/studerande/studiestod

Postadress:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
PB 2026
AX-22111 Mariehamn

Telefon:
+358 18 25501

E-post:
studiestod@ams.ax

4. Studieavbrott/studieuppehåll
Fr.o.m. datum

5. Ny bankförbindelse
Bank

IBAN

-

-

-

-

6. Studielån
Jag har tidigare fått studiepenning och ansöker nu om studielån
Startdatum

Slutdatum

Jag söker tilläggslån för terminsavgift och bifogar intyg (gäller ej resor, material, litteratur och dylikt)

7. Försörjartillägg
Jag ansöker om försörjartillägg

Från datum

8. Byte av studietakt
Studietakt

Heltid

Datum för byte

Deltid

9. Byte till annan skola/linje (studieintyg eller antagningsbesked bifogas)
Ny skola/linje

Datum för byte
Fr. o. m.

T.o.m.

Fr. o. m.

T.o.m.

Distansstudier
Utbytesstudier, bifoga intyg över utbytesstudier

10. Förändringar angående inkomster under studiestödstiden
Bruttoinkomst per månad (euro)

Från datum

11. Övriga förändringar

12. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga
Ort och datum

Besöksadress:
AMS
Nygatan 5, Mariehamn
www.ams.ax/studerande/studiestod

Underskrift (skriv under för hand)

Postadress:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
PB 2026
AX-22111 Mariehamn

Telefon:
+358 18 25501

E-post:
studiestod@ams.ax

