Turkish Version

KİRA SÜBVANSİYONLARININ SAĞLANMASI İÇİN PROSEDÜRLER

AYLIK KİRA SÜBVASİYONLARINI ALABİLMEK İÇİN NELER YAPMALIYIM?
Hangi belgeleri sunmalıyım?
Her ay HELIOS personeline kiranızı ödemenizin kanıtı
olarak bir banka dekontu vermeniz gerekmektedir.
HELIOS personeli yalnızca aşağıdaki belgeleri ödeme kanıtı
olarak kabul edebilir:

Ödeme belgesi aşağıda gösterilen
detaylarını açıkça belirtmelidir:
✓

•

•

•

•

Ev sahibinizin banka hesabına gişeden ödeme
yaparsanız nakit para yatırma makbuzu (RESİM 1'e
bakınız).
Ev sahibinin banka hesabına bankamatikten ödeme
makbuzu (RESİM 2'e bakınız).
E-bankacılık hesabına erişiminiz varsa, E-bankacılık
üzerinden yapılan ödeme dekontu (RESİM 3'e
bakınız).
Kendi bankanızdaki gişeden (A Bankası) ev sahibi
banka hesabına (B Bankası) ödeme yaparsanız
bankalararası havale siparişinin dekontu.

✓

✓
✓

Adınızı ve soyadınızı
Ev sahibinin IBAN hesap
numarasını
Aylık kira bedelinin tutarını
Ödeme yaptığınız ayı ve Kira
Sözleşmenizin numarasını.

DİKKAT! Ev sahibine nakit olarak yapılan
ödemeler kabul edilmez.

RESİM 1

Ev sahibinin
IBAN hesap
numarası

Ev sahibinin
adı ve soyadı

Ödeme
yaptığınız ay ve
Kira
Sözleşmenizin
numarası

Kişisel
Bilgileriniz

Banka memurunun
yararlanıcı imzası
ile ilgili
doğrulaması
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RESİM 2

Belgeleri nereye sunmalıyım?
Ödeme makbuzunuzu bizzat HELIOS projesi çerçevesinde
evinizi kiraladığınız en yakın Entegrasyon Öğrenim Merkezinde
bulunan HELIOS Personeline ibraz etmelisiniz.

Ev
sahibinin
IBAN
hesap
numarası

Ev
sahibinin
adı ve
soyadı

Sadece istisnai durumlarda, merkezlerimizden birini ziyaret
edemiyorsanız, bu sayfanın alt köşesinde bulunan WHATSAPP
numaralarından talimatlar almak üzere bizimle iletişime
geçebilirsiniz.

Ev sahibinin IBAN
hesap numarası

RESİM 3

Adınız ve
soyadınız

Kira Sözleşmesinin
numarası

Kendinize ait IBAN
hesap numarası

Hesap sahibinin
(alıcının) adı ve
soyadı

Adınız ve
soyadınız

BİZE ULAŞIN
HELIOS Entegrasyon Öğrenim Merkezlerinde bulunan ekiplerimize Pazartesi - Cuma günleri, 09:30 - 16:30 saatler arasinda ulaşabilirsiniz
Mevcut konumların tam listesini aşagıdaki adreste bulabilirsiniz : www.greece.iom.int and facebook.com/heliosintegration
VEYA
aşağıda bulunan WhatsApp numaralarından Pazartesi ile Cuma saat 9:00 ile 15:00 arasında irtibata geçebilirsiniz, ve ayrica whatapp numaralarina
herzaman arayip mesaj bırakabilirsiniz.:

WHATSAPP NUMARASI

DİL

WHATSAPPNUMARASI

DİL

+ 30 690 665 6134

Arapça - Kurmanji - Sorani

+ 30 690 986 8980

İngilizce - Yunanca - Fransızca

+ 30 690 695 6107

Urduca - Hintçe - Punjabi

+ 30 690 665 6125

Farsça - Pashto

