Danışma merkezi DELO –
Tirol'de evden atılmaların önlenmesi
Evinizi kaybetme tehlikesi varsa size destek oluyoruz.
Danışmanlık merkezi DELO – Evden atılmaları önleme Tirol, evlerini yani konutlarını
kaybetme tehlikesi olan kiracılara tavsiye ve destek sunar. Amaç evin korunmasını sağlamak
veya başka seçenekler geliştirmektir.

Aşağıdaki durumlarda sizin için buradayız:
•
•
•

mevcut kira borcunuz varsa veya
sözlü veya yazılı olarak evinizden ayrılmanız istendiyse yahut
mahkeme yolu ile evinizi terketmeninz isteniyorsa

Anonim ve ücretsiz olarak şunları sunuyoruz:
•
•
•
•
•
•
•

İlk görüşme – durumun açıklığa kavuşturulması
Bir bütçe/finansal planın hazırlanması
Sigorta ve sosyal yardımların yanı sıra mali yardımın açıklığa kavuşturulması ve
başvuruda bulunulmasında destek
Kiracılık ve makeme usuline ilişkin hususlar hakkında bilgi
Ev sahipleri, yetkililer ve ev yönetimi yani ev börosu ile iletişim, uyuşmazlık çözümü
ve arabuluculuk
Bir geri ödeme planı geliştirmede destek
Kriz müdahalesi

İletişim bilgileri
Bizimle iletişime geçin, size bilgi ve tavsiye vermekten mutluluk duyarız!
Innsbruck

Wörgl

Imst

Adres

Kapuzinergasse 43
6020 Innsbruck

Bahnhofstraße 53, 2.
Kat
6300 Wörgl

Christian-PlattnerStr. 6
6460 Imst

Telefon

0664/1954348

0664/9179419

0664/1674854

Açılış Saatleri

Paz, Sa Per, Cum
09:00 – 12:00 arası
Çar 16:00 – 18:00
arası

Par, Per
09:00 – 12:00 arası
Di 13:00 – 16:00 arası

Sa 09:00 – 12:00
arası
Per 13:00 – 16:00
arası

office@delo.tirol

woergl@delo.tirol

office@delo.tirol

Bizimle telefon ile iletişime geçmenizi rica ederiz.
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Hangi belgelere ihtiyacım var?
Sizinle birlikte evinizin yani konutunuzun korunmasını sağlamak veya başka seçenekleri
geliştirmek için çözümler geliştiriyoruz. Durumu netleştirmek için aşağıdaki belgeler
gereklidir.
Eksik belgeleriniz varsa, onları bir araya getirmeye çalışacağız.
1. Belgeler/oturma izni - Evde yaşayan tüm kişilerin
•
•
•
•

Nüfüs cüzdanı
Pasaport (henüz pasaport düzenlenmemişse ikamet durumunun bildirilmesi yeterlidir)
Oturma kartı
AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ikameti yapıldığına dair belge

2. İkamet Senedi – Evde yaşayan tüm kişilerin
3. Gelir belgesi – Evde yaşayan herkesin
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maaş bordroları
İşsizlik parası/acil yardıma ilişkin belge – ayrıca AMS(iş bulma kurumu) randevu kartı
emekli maaşı
hastalık parası
çocuk bakım parası
Asgari gelir bildirimi belgesi
Nafaka
Kira yardımı/Ev yardımı
Aile yardımının alındığının belgesi

4. Giderlere ilişkin belgeler
•
•
•
•
•
•

Kira sözleşmesi
Kira , evin su parası/ısınma parası ve elektik parası
Enerji tedarikçisi maliyetleri
Nafaka ödemelerinin belgeleri
Taksit ödemelerinin belgeleri
Haciz veya icra ilişkin belgeler

5. Kira borcunuz sırasında ev sahibinden ve/veya mahkemeden almış olduğunuz tüm
yazılı belgelerde veya mektuplarda önemlidir.

Herhangi bir sorunuz varsa, size tavsiyede bulunmaktan ve sizi bilgilendirmekten
memnuniyet duyarız.
Web sitesi: delo.tirol
E-posta: office@delo.tirol
woergl@delo.tirol
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