SØKNAD OM LÅN MED SIKKERHET I BOLIG
1.Vedlegg til søknaden
Følgende opplysninger vedlegges søknaden (gjelder også for medlåntaker).
Alle søknader:
w Siste selvangivelse eller ”utskrift av ligningen” w *Takst og eventuelt markedsvurdering fra megler dersom takst er av eldre dato
Hvis aktuelt:
w Restgjeldsoppgave (kopi av kvittering på siste termin på lån som skal refinansieres) w Utleiekontrakt w Salgsoppgave/prospekt eller kjøpskontrakt
*Utlånsreglene i pensjonskassen innebærer at de må foreligge takst foretatt av en autorisert takstmann.

2. Låneformål - ønsket lånebeløp - nedbetalingsvilkår
Søknaden gjelder:
w Lånebevis/Finansieringsbevis (ingen konkret bolig) w Kjøp av bolig uten behov for mellomfinansiering
w Kjøp av bolig med behov for mellomfinansiering

w Refinansiering, innfri andre lån eller låne til andre formål

Ønsket lånebeløp
kr.

År nedbetalingstid

Ønsket nedbetalingsvilkår
w Annuitetslån w Serielån

Antall avdragsfrie år

3. Opplysninger om lånsøker
Låntakers etternavn og fornavn

Fødsels- og personnummer (11 sifre)

Brutto årsinntekt

Ektefelle/Reg.partner, samboer, annet. Etternavn og fornavn

Fødsels- og personnummer (11 sifre)

Lånsøkers arbeidsgiver

Stilling

Telefonnummer

Ektefelle/samboers arbeidsgiver

Stilling

Telefonnummer

Nåværende adresse

E-post

Antall medlemmer i husstanden

Voksne

Barn

4. Forslag til sikkerhet
Eiendommens adresse
Eier(e) til eiendommen/adkomstdokumentene (hvis annen låntaker)

Postadresse:
Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo

Besøksadresse:
Schweigaardssgate 6, 4. etasje, Oslo

Tlf. nr.: 08475
www.vikenpensjon.no

Org. nr. 974 358 603
Bankgiro 7029.05.23212

5.a Kun v/pant i selveierbolig (fast eiendom)
Gnr

Bnr

Snr

Kommune

5.b Kun v/pant i borettslagsleilighet
Borettslagets navn

Andelsnr

Borettslagets forretningsfører

Andel fellesgjeld

Oversikt over alle lån pr. i dag inkl. løpende lån i Viken pensjonskasse, studielån, kredittkort m.m.:
Långiver

Lånenummer

Restgjeld pr. d.d.

Skal lånet innfris/refinansieres?
w Ja w Nei

Långiver

Lånenummer

Restgjeld pr. d.d.

Skal lånet innfris/refinansieres?
w Ja w Nei

Långiver

Lånenummer

Restgjeld pr. d.d.

Skal lånet innfris/refinansieres?
w Ja w Nei

Långiver

Lånenummer

Restgjeld pr. d.d.

Skal lånet innfris/refinansieres?
w Ja w Nei

Sum restgjeld pr. i dag

6. Finansieringsplan
Kjøpesum
Bankinnskudd

Egenkapital, herav antatt overskudd v/salg av nåværende bolig
Annet

Langsiktig lånebehov

Sum Egenkapital
Kortsiktig lånebehov/Mellomfinansieringslån

7. Megleropplysninger v/kjøp av bolig (megler, bank, forretningsfører, advokat)
Navn, adresse, kontaktperson

Telefonnummer

8. Kredittopplysninger
Har du eller din ektefelle/samboer hatt rettslig inkasso/utlegg/utpanting? w
Ja w Nei

Hvis ja, i hvilken forbindelse/når?

9.Tilleggsopplysninger

10. Låntakers underskrift
Når du/dere sender søknaden, bekrefter du/dere at opplysningene er korrekte. Du/dere gir også Viken pensjonskasse tillatelse til å kontrollere
opplysningene i offentlige kredittregistre.
Sted

Postadresse:
Postboks 1201 Sentrum, 0107 Oslo

Dato

Besøksadresse:
Schweigaardssgate 6, 4. etasje, Oslo

Låntakers underskrift

Tlf. nr.: 08475
www.vikenpensjon.no

Org. nr. 974 358 603
Bankgiro 7029.05.23212

