Anhållan om återbetalning av kåravgift

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

Senast uppdaterat 20.5.2019

THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

		

TOTALT:

_______________€
_______________€
_______________€

Jag söker om återbetalning av studenthälsoavgiften
för
57,00 €
28,50 €

_______________€

Motivering för återbetalning
[ ] Jag är frånvaroanmäld
[ ] Jag betalade avgiften två gånger

[ ] Jag studerar vid en annan högskola i Finland
[ ] Jag är forskarstuderande

[ ] Annan orsak, vad: __________________________________________________________________

[ ] Kvitto på betalning/betalningar som bilaga (samt frånvarointyg om du är frånvaroanmäld)
[ ] Jag har läst villkoren för återbetalning på följande sida

Kontaktuppgifter
Namn:  _____________________________________________________

Telefon:_____________________________________________________

Adress:  _____________________________________________________

IBAN-kontonummer: _____________________________________

_______________________________________________________________

E-post:  _____________________________________________________

Datum: _____ / _____ 20_____ Ort:_____________

Namnteckning: _____________________________

Ifylles av studentkåren:
Ansökan kom in: _____ / _____ 20_____
Dekalen:

Återbetalas:		

[ ] böts till halvårsdekal
[ ] togs bort

Namnteckning: ____________________________________________________

[ ] ja, summa ___________€
[ ] nej

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

THE STUDENT UNION OF ÅBO AKADEMI UNIVERSITY

Anhållan om återbetalning av kåravgift
Senast uppdaterat 20.5.2019

Anhållan jämte bilagorna skall inlämnas till
Kår-kansliet, Tavastgatan 22, 20500 Åbo senast
30.9 för höstterminens del och 31.1 för vårterminens del. Om betalningen av kåravgiften sker efter
den regel-rätta inskrivningsperioden har sökande
en månad tid från betalningsdagen att anhålla
om återbetal-ning.

Närvaro vid flera finländska högskolor
Studerar man vid ett annat universitet i Finland skall
man betala kåravgiften till båda studentkårerna
men man har rätt att anhålla om att få tillbaka hälsovårdsavgiften från den studentkår till vilken man
betalt sin kåravgift senare. Kvittona på båda kåravgifter krävs med i anhållan.

Utexaminering eller avbrutna studier
Om man betalat hela årets kåravgift men avbryter
sina studier eller utexamineras före årsskiftet har
man rätt att få tillbaka vårens kåravgift. För detta
ändamål behövs kvittot på betald kåravgift samt
intyg från studiebyrån eller fakultetskansliet på att
man blivit färdig eller avbrutit sina studier. Före
återbetalningen skall studenten också uppvisa sitt
studiekort på någondera av kårkanslierna så att
läsårsdekalen kan bytas från helårsdekal till halvårsdekal eller tas bort. Samma gäller studerande
som först betalar kåravgiften och skriver in sig som
närvarande men som sedan ångrar sig och inom en
månad från betalningsdagen frånvaroanmäler sig.

Felaktig betalning
Ifall man av misstag betalat för mycket kan man få
tillbaka överloppssumman från kårkansliet per anhållan.
För mera information vänligen kontakta ÅAS kansli.

