KREDITANSÖKAN
Datum

Handläggare, telefonnummer
Sökt belopp, kr (nytt lån)

Återbetalningstid

Ändamål

Efternamn och tilltalsnamn

Annat lån
Medlemslån*

Yrke/Titel

Personnummer

Postutdelningsadress

Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer och ort

Mobil

E-post

Civilstånd

Arbetsgivare

Anställningsform

Anställningsdatum

Medsökande

Telefon arbetsgivare (även riktnr)

Endast uppgift om make/maka/sambo/reg partner
Yrke/Titel

Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer

Postutdelningsadress

Telefonnummer bostad (även riktnr)

Postnummer och ort

Mobil

E-post

Civilstånd
Anställningsform

Anställningsdatum

Arbetsgivare

Telefon arbetsgivare (även riktnr)

Förslag till säkerhet för sökt kredit (fastighetsbeteckning, bostadsrättsförening, lägenhetsnummer etc)

Jag/Vi ska sälja

Villa

Bostadsrätt

Fritidshus

Övrigt

Jag/Vi vill veta värdet på nuvarande boende och vill ha kontakt med Fastighetsbyrån för en kostnadsfri värdering, utan några förpliktelser.

Hushållets inkomster
Arbetsinkomst/pension
Person 1, före skatt
Förmånsvärde, t ex bil, kost mm, kr

Arbetsinkomst/pension
Person 2, före skatt

kronor per månad

Hushållets utgifter

kronor per månad

Lägenhet, hyra/Bostadsrätt, avg
inkl el och hemförsäkring
Småhus/bostadsrätt
ränta och amortering
Driftkostnad småhus

Förmånsvärde, t ex bil, kost mm, kr

Fritidshus, ränta och amortering
Barnbidrag/bidragsförskott

Driftkostnad fritidshus

Bostadsbidrag

Bilkostnad

Övriga inkomster

Skatt totalt, inkl fastighetsskatt
Antal barn

Flickor år

Pojkar år

Barnomsorg/underhåll
Övriga fasta kostnader
inkl kostnad för övriga lån

SUMMA INKOMSTER
*Medlemslån, se sid 2
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SUMMA FASTA UTGIFTER

Namn

Personnummer

Hushållets
LÅN/KONTOKORTSSKULDER/STUDIELÅN enligt senaste avi

Hushållets
TILLGÅNGAR
Belopp kr

Tillgodohavande i
banken

Kreditinstitut

Skuld

Bundet till

Ränta %

Amortering kr/år

Tillgodohavande i
andra banker
Övriga tillgångar
Fastighet uppskattat
försäljn.värde (senaste
tax värde, kr

)

Bostadsrätt, uppskattat
marknadsvärde
Värdepapper inkl aktiefonder
och obligationer
Övrigt

SUMMA
SUMMA TILLGÅNGAR

Borgensåtaganden

SÖKANDES/MEDSÖKANDES SPARANDE, kr per månad
Bank

Aktier/fonder

Pensionsförsäkringssparande

Summa sparande

Härmed försäkras att i denna handling lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag godkänner att ansökan kommer att genomgå sedvanlig
kreditprövning, varvid en upplysning tas och arbetsgivare kan komma att kontaktas. Kalkylens utfall kan påverkas av beslutade men ej genomförda förändringar i bidragssystemen. Jag samtycker till att banken, i förekommande fall, får behandla uppgifter om min fackliga tillhörighet.
Jag är medveten om att banken ev infordrar ytterligare upplysningar om mig. Information om behandling av Personuppgifter, se nedan.

UNDERSKRIFT
Datum

Kreditsökandens underskrift

Datum

Medsökandes underskrift

Information enligt personuppgiftslagen, PuL, om behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas eller som registreras i övrigt
i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid bankärenden som utförs
via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR.
Banken behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter
att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna
kan vidare utgöra underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering,
t ex i riskberäkningsmodeller som banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Banken kan också, om inte direktreklamspärr har
begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post.
Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Swedbankkoncernen och till andra företag som banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav.
I vissa fall är banken också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, t ex till Skatteverket och Finansinspektionen.
Om du önskar information om vilka uppgifter banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran
härom till oss på den adress som du finner på första sidan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från banken eller
begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

* För Medlemslån gäller:
Medlemskap i fackförbund i minst 6 månader.
Lönekonto i banken.
Sedvanlig kreditprövning.

Priser och fakta om lånet (Mars 2012)
Kreditränta: 6,40 %. Räntan är rörlig
Effektiv ränta: 6,59 %
Lånebelopp: 30 000 - 250 000 kr
Återbetalningstid: Upp till 12 år
Uppläggningsavgift: 0 kr
Aviseringsavgift: 0 kr
Höjning/Ny låneansökan inom 3 år: 600 kr, 100 kr via telefon och internetbank

BANKENS NOTERINGAR
Har

Uppgift om kund:

Baskonto
Bankkort
Girobetalning
Telefonbanken
Internetbanken
Låneskydd
Lånebevakning
Medlemskap i fackförbund bekräftat

Ja
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sign

Önskar

