
Med denna blankett kan du av grundad anledning ansöka om återbetalning av AUS medlemsavgift eller SHVS-andelen. 
När du ansöker om återbetalning av medlemsavgiften för höstterminen eller för hela läsåret ska blanketten lämnas in 
senast 30.9. För vårterminen kan man ansöka om återbetalning senast 31.1. Blanketterna lämnas till AUS huvudkontor (se 
kontaktuppgifter på baksidan). 

  
Namn Epostadress 

Adress
Telefonnummer

 Kontonummer (IBAN)

ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV MEDLEMSAVGIFT

Jag ansöker om återbetalning av min (välj ett alternativ):

Studentkårsavgift för hela läsåret (omfattar SHVS-avgiften)

Studentkårsavgift för höstterminen (omfattar SHVS-avgiften)

Studentkårsavgift för vårterminen (omfattar SHVS-avgiften)

SHVS hälsovårdsavgift för hela läsåret

SHVS hälsovårdsavgift för höstterminen

SHVS hälsovårdsavgift för vårterminen

Summa som ansökan gäller

Grund för återbetalningen (välj ett alternativ):

Jag har gjort en felaktig betalning.

Jag har utexaminerats.

Jag har anmält mig frånvarande.

Jag studerar vid två universitet och har redan betalat SHVS-avgiften som en 
del av medlemsavgiften till en annan studentkår.

Jag är forskarstuderande men betalade felaktigt medlemsavgiften för en 
grundexamensstuderande.

Annan orsak. 
Vilken?

Bilagor:

€
Försäkra dig om att summan är riktig! Den ska motsvara 
antingen medlemsavgiften eller SHVS-avgiften eller en annan 
felaktigt betald summa.

Kvitto på AUS medlemsavgift (obligatoriskt)

Kvitto på medlemsavgift till annan studentkår (om du ansöker om återbetalning av SHVS-avgiften). Observera att AUS kan 
återbetala SHVS-andelen endast om du betalat AUS medlemsavgift sist.
Kopia av kontoaktiviteterna (om du ansöker om återbetalning av SHVS-avgiften och har betalat medlemsavgift till flera 
studentkårer samma dag).

Närvarointyg från den egna högskolans Studerandeserviceställe (obligatorisk bara om du ansökar återbetalning av hela 
medlemsavgift; inte om bara SHVS 

Datum Plats Sökandens underskrift Godkännarens underskrift

AYY           Otakaari 11, 01250 Espoo  
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta        tel. 050 520 9400  
Aalto-universitetets studentkår        etunimi.sukunimi@ayy.fi  
Aalto University Student Union        www.ayy.fi  
 

Inkommit till kassan  ___ / ___ 20___ 

Ifyllningsanvisningar på baksidan

Postnummer

Postanstalt
BIC-kod 

Kopia av studiekort utan läsårsdekalen.



Ifyllningsanvisningar: 
 
Med denna blankett kan du av grundad anledning ansöka om återbetalning av AUS medlemsavgift eller den SHVS-andel 
som ingår i avgiften. Särskilda grunder är bland annat betalning av fel summa, dubbel betalning, frånvaroanmälan och 
avslutade studier. Du kan ansöka om återbetalning av SHVS hälsovårdsavgift om du studerar vid två universitet och redan 
betalat den som en del av medlemsavgiften till en annan studentkår. 
 
Du kan endast ansöka om återbetalning av SHVS andel av avgiften från den studentkår till vilken du betalat 
medlemsavgiften sist. När du ansöker om återbetalning av SHVS-avgiften ska du med kvitton eller kontoutdrag påvisa i 
vilken ordning du betalat medlemsavgifterna till de olika studentkårerna. 
 
Om en grundexamensstuderande avlägger examen senast inom september återbetalas medlemsavgiften på begäran. 
Vårterminens andel återbetalas om examen avläggs inom januari månad. Ansökan om återbetalning av hela läsårets 
medlemsavgift ska lämnas till AUS inom september månad och ansökan om återbetalning av vårterminens medlemsavgift 
inom januari månad. Försenade ansökningar behandlas inte. Om återbetalning av medlemsavgiften ansöks skriftligt med 
denna blankett och avgiften betalas tillbaka inom en månad efter att ovannämnda tidsfrister gått ut. 
 
Kvittot på betald medlemsavgift bifogas till ansökan. Arkiveringsnumret ska framgå på kvittot. Ett kvitto utskrivet från 
nätbanken duger om det innehåller arkiveringsnumret. 
 
En studerande vid Aalto-universitetet kan ändra uppgiften i sin läsårsanmälan från närvarande till frånvarande enbart under 
de Anmälningstider som universitetet fastställer. Ändringen i anmälan ska göras vid den egna högskolans 
studerandeserviceställe. 
 
Fyll i denna blankett och besök din egen högskolas studerandeserviceställe med ditt studiekort. Då antecknar universitetets 
personal den ändrade anmälningsuppgiften och avlägsnar/byter ut läsårsdekalen på studiekortet samt bekräftar denna 
blankett med universitetets stämpel, varefter blanketten skickas till studentkåren. Studiekortet och blanketten kan också 
skickas till den egna högskolans studerandeservice per post. 
  
Ansökan om återbetalning kan lämnas in per e-post eller personligen hos AUS kassör på huvudkontoret (Otsvängen 11, 2 
vån.), där den sökande ska visa upp sitt studiekort, ansökningsblanketten och de bilagor som behövs. En studerande som 
åker på utbyte ska dessutom visa upp ett giltigt intyg över utbytesstudierna. Medlemsavgiften kan även i andra fall 
återbetalas helt eller delvis om det finns särskilt vägande skäl. Då lämnas ansökan om återbetalning till studentkårens 
styrelse. Observera att studerande som är frivilliga medlemmar i studentkåren inte får tillbaka medlemsavgiften om de  
säger upp sitt medlemskap. 
 
 
Returnering av blanketten: 
Aalto-universitetets studentkår 
Kassa  - Återbetalning av medlemsavgift 
PB 69 
02151 ESBO 
  
ELLER 
  
arja.haverinen@ayy.fi 
 


Med denna blankett kan du av grundad anledning ansöka om återbetalning av AUS medlemsavgift eller SHVS-andelen. När du ansöker om återbetalning av medlemsavgiften för höstterminen eller för hela läsåret ska blanketten lämnas in senast 30.9. För vårterminen kan man ansöka om återbetalning senast 31.1. Blanketterna lämnas till AUS huvudkontor (se kontaktuppgifter på baksidan).
 
 
ANSÖKAN OM ÅTERBETALNING AV MEDLEMSAVGIFT
Jag ansöker om återbetalning av min (välj ett alternativ):
Summa som ansökan gäller
Grund för återbetalningen (välj ett alternativ):
Bilagor:
€
Försäkra dig om att summan är riktig! Den ska motsvara antingen medlemsavgiften eller SHVS-avgiften eller en annan felaktigt betald summa.
Datum
Plats
Sökandens underskrift
Godkännarens underskrift
AYY                                                                   Otakaari 11, 01250 Espoo 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta                                                tel. 050 520 9400 
Aalto-universitetets studentkår                                                etunimi.sukunimi@ayy.fi 
Aalto University Student Union                                                www.ayy.fi 
 
Inkommit till kassan  ___ / ___ 20___ Ifyllningsanvisningar på baksidan
Ifyllningsanvisningar:Med denna blankett kan du av grundad anledning ansöka om återbetalning av AUS medlemsavgift eller den SHVS-andel som ingår i avgiften. Särskilda grunder är bland annat betalning av fel summa, dubbel betalning, frånvaroanmälan och avslutade studier. Du kan ansöka om återbetalning av SHVS hälsovårdsavgift om du studerar vid två universitet och redan betalat den som en del av medlemsavgiften till en annan studentkår.Du kan endast ansöka om återbetalning av SHVS andel av avgiften från den studentkår till vilken du betalat medlemsavgiften sist. När du ansöker om återbetalning av SHVS-avgiften ska du med kvitton eller kontoutdrag påvisa i vilken ordning du betalat medlemsavgifterna till de olika studentkårerna.Om en grundexamensstuderande avlägger examen senast inom september återbetalas medlemsavgiften på begäran. Vårterminens andel återbetalas om examen avläggs inom januari månad. Ansökan om återbetalning av hela läsårets medlemsavgift ska lämnas till AUS inom september månad och ansökan om återbetalning av vårterminens medlemsavgift inom januari månad. Försenade ansökningar behandlas inte. Om återbetalning av medlemsavgiften ansöks skriftligt med denna blankett och avgiften betalas tillbaka inom en månad efter att ovannämnda tidsfrister gått ut.Kvittot på betald medlemsavgift bifogas till ansökan. Arkiveringsnumret ska framgå på kvittot. Ett kvitto utskrivet från nätbanken duger om det innehåller arkiveringsnumret.En studerande vid Aalto-universitetet kan ändra uppgiften i sin läsårsanmälan från närvarande till frånvarande enbart under de Anmälningstider som universitetet fastställer. Ändringen i anmälan ska göras vid den egna högskolans studerandeserviceställe.Fyll i denna blankett och besök din egen högskolas studerandeserviceställe med ditt studiekort. Då antecknar universitetets personal den ändrade anmälningsuppgiften och avlägsnar/byter ut läsårsdekalen på studiekortet samt bekräftar denna blankett med universitetets stämpel, varefter blanketten skickas till studentkåren. Studiekortet och blanketten kan också skickas till den egna högskolans studerandeservice per post.
 
Ansökan om återbetalning kan lämnas in per e-post eller personligen hos AUS kassör på huvudkontoret (Otsvängen 11, 2 vån.), där den sökande ska visa upp sitt studiekort, ansökningsblanketten och de bilagor som behövs. En studerande som åker på utbyte ska dessutom visa upp ett giltigt intyg över utbytesstudierna. Medlemsavgiften kan även i andra fall återbetalas helt eller delvis om det finns särskilt vägande skäl. Då lämnas ansökan om återbetalning till studentkårens styrelse. Observera att studerande som är frivilliga medlemmar i studentkåren inte får tillbaka medlemsavgiften om de 
säger upp sitt medlemskap.
Returnering av blanketten:Aalto-universitetets studentkårKassa  - Återbetalning av medlemsavgiftPB 6902151 ESBO
 
ELLER
 
arja.haverinen@ayy.fi
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