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LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
1.1. Hakijan virallinen nimi - PAKOLLINEN
1.2. Hakijan Y-tunnus - PAKOLLINEN
1.3. Postiosoite - PAKOLLINEN
1.4. Postinumero - PAKOLLINEN
1.5. Postitoimipaikka - PAKOLLINEN
1.6. Hankkeen nimi - PAKOLLINEN
1.7. Aineiston tunnus asiointipalvelussa - PAKOLLINEN
1.8. Toteutusmaa - PAKOLLINEN
1.9. Interventiokoodi - PAKOLLINEN
1.10. Pankin nimi - PAKOLLINEN
1.11. IBAN-tilinumero - PAKOLLINEN
1.12. BIC-koodi - PAKOLLINEN
Erä 1
Liitetiedoston nimessä ei saa olla skandinaavisia merkkejä (esim. ä/ö) eikä välilyöntejä. Erikoismerkeistä vain ala- ja väliviiva ovat sallittuja. Tiedoston nimessä pitää olla tiedostopääte (esim. .docx)
Liitteet (katso täyttöohjeet)
Lisää liite
Tallenna asiointitilille
Tulosta täyttöohjeet
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