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Tiedot ulkomaalaisesta kihlakumppanista — Information about a foreign fiancé/fiancée

Tiedot ilmoituksen antajasta — Information given by
Täytetään, jos ilmoituksen antaja on muu kuin kyseinen ulkomaalainen henkilö. | 
To be completed if the person filling out the form is other than the fiancé/fiancée.

Sukunimi | Surname 

Sukunimi | Surname 

Kansalaisuus | Citizen of 

Puhelinnumero | Telephone number

Etunimet | First names

Etunimet | First names

Äidinkieli | Native language

Sähköposti | E-mail

Entiset sukunimet | Former surnames   

Henkilötunnus tai syntymäaika | Identity number or date of birth   

Siviilisääty ennen tätä avioliittoa | 
Civil status before this marriage 
  

Kuinka monta avioliittoa ennen tätä avioliittoa | 
How many marriages before this marriage  
 

Syntymäaika | Date of birth   

Osoite | Address   

Syntymäpaikka ja -valtio | Place and country of birth

Vihkipaikka (valtio) | Place of marriage (country)Asuinpaikka ja -valtio | Place and country of domicile

TIEDOT ULKOMAALAISESTA
KIHLAKUMPPANISTA

INfORMATION AbOUT
fOREIgN fIANcé/fIANcéE

Tällä lomakkeella voidaan antaa tietoja ulkomaalaisesta kihlakumppanista. 
With this form one can give information about a foreign fiancé/fiancée.

Täyttäkää lomake kirjoituskoneella, tietokoneella tai tekstaten.
Please, fill in the form with typewriter, Pc or block letters.

Ilmoituksen päiväys ja allekirjoitus — Date and place

Allekirjoitus | Signature Nimen selvennys | Print name

                  Paikka | Place 
                        /                  20

Päiväys | Date
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