Pl. de SantaEulàlia, 1.
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 937027252 / Fax 938867800
__________________________________________________________________________

BORSA DE MEDIACIÓ PEL LLOGUER SOCIAL
I BORSA JOVE DE VIC
Dades del sol·licitant:
Nom:

Primer Cognom:

Tipus d’Identificació: □DNI

□NIF □NIE

Núm. Identificació:
E

Data de naixement:

Segon Cognom:

Estat civil:
Població:

Adreça actual:
E

Telèfon

CP:

Mòbil:

Dades del cosol·licitant:
Nom:

Primer Cognom:

Tipus d’Identificació: □DNI

□NIF □NIE

Núm. Identificació:
E

Data de naixement:

Segon Cognom:

Estat civil:
Població:

Adreça actual:
Telèfon

E

CP:

Mòbil:

DADES LABORALS / ECONÒMIQUES:__________________________________________________


Situació laboral:

□ Actiu


□ Atur

□ Pensionista

□ Altres:

Tipus de contractació/ Durada:

□ Fix


□ Estudiant

□ Temporal

□ Parcial

□ Altres

Ingressos nets / mes del sol·licitant:
- Ingressos nets de la resta de la unitat de convivència:
2on Membre:

3er Membre:

4art Membre:

Avalador:

TIPUS D’HABITATGE QUE BUSQUES: _______________________________________________


Número d’habitacions:

□ 1 habitació
□ 4 habitacions


□Moblat

□Indiferent

Cal que l’habitatge tingui Electrodomèstics?

□ Sí

□ No
□ Sí

□ Indiferent
□ No



Amb garatge:



És necessari que tingui ascensor?



Nombre de persones que viuran a l’habitatge:

□ Sí

ADULTS



□ 3 habitacions

Necessiteu/preferiu un habitatge:

□Buit


□ 2 habitacions
□ 5 habitacions o més

□ No

MENORS

Import màxim de lloguer que esteu disposats a pagar?

€


Preferiu algun barri o zona concreta de Vic?

Aquesta sol·licitud tindrà una vigència de 6 mesos. Transcorregut aquest
termini la sol·licitud caduca i és necessari registrar-ne una de nova per continuar
a la Borsa d’Habitatge

__________________________________________________________
Signatura:

D’acord amb allò que estableix la vigent legislació en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades
que es sol·liciten en aquesta instància s’incorporen als fitxers automatitzats propietat de la Borsa Jove d’Habitatge de Vic. Tenen
possibilitat, respecte a aquestes dades, d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts a la Llei.
Aquestes dades personals, cas de signar el contracte d’arrendament, són comunicades a les respectives companyies asseguradores a fi de
formalitzar les corresponents pòlisses S’entén atorgat el seu consentiment pel fet de signar la present sol·licitud.

