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SØKNAD
BOLIGLÅN/FINANSIERINGSBEVIS
Vi ber om at skjemaet fylles ut så korrekt som mulig. Vær vennlig å påse at de bilag til søknaden som er nevnt under avsnittet G) Vedlegg følger med.
På den måten hjelper du oss til å gi en rask saksbehandling. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

A

Opplysninger om lånesøker(e) Vennligst bruk STORE BOKSTAVER

Navn lånesøker
(etternavn, fornavn):

Fødselsnummer
(11 siffer):

Adresse, nåværende:

Postnr.:

Sted:

Telefon
dagtid:

Mobil:

Gift

Samboer

Ugift

Separert

Reg. partner

Skal ektefelle/
samboer være
medlåntaker?

E-post:
Låntakers stilling
og arbeidsgiver:

Låntakers brutto
årsinntekt:

Ansatt år:

Ev. andre
faste inntekter:

Antall hjemmeboende
barn:

Alder:

Eventuelle opplysninger om ektefelle/samboer
Navn ektefelle/samboer
(etternavn, fornavn):

Fødselsnummer
(11 siffer):

Ektefelle/samboers stilling
og arbeidsgiver:

Låntakers brutto
årsinntekt:

Telefon
dagtid:

Ansatt år:

Mobil:

E-post ektefelle/samboer:

B

Lånet skal brukes til Kryss av
Refinansiering

Søknadsbeløp/Avdragstid/Rentebindning m.v
Det søkes om lån kr:

Kjøp av bolig (kjøpekontrakt vedlegges)

Avdragstid (eksklusiv eventuell avdragsfrihet) maks 25 år:

Finansieringsbevis

Avdragsfrihet (antall måneder/år) maks 5 år:

Ombygging/Påbygging/Utbedring

Rentebindning (antall år) 3 eller 5 år:

Annet

Serielån

Annuitetslån

Månedlige terminer

Kvartalsvise terminer
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C

Nåværende gjeld

Panthaver:

Panthaver:

Panthaver:

Panthaver:

Panthaver:

D

Lånenr:

Bet. pr mnd:
Tot. bel inkl rente

Lånenr:

Bet. pr mnd:
Tot. bel inkl rente

Lånenr:

Bet. pr mnd:
Tot. bel inkl rente

Lånenr:

Bet. pr mnd:
Tot. bel inkl rente

Lånenr:

Bet. pr mnd:
Tot. bel inkl rente

Restgjeld:

Restgjeld:

Restgjeld:

Restgjeld:

Restgjeld:

Rente:

Skal innfris av lånet
det søkes om
ja
nei

Rente:

Skal innfris av lånet
det søkes om
ja
nei

Rente:

Skal innfris av lånet
det søkes om
ja
nei

Rente:

Skal innfris av lånet
det søkes om
ja
nei

Rente:

Skal innfris av lånet
det søkes om
ja
nei

Opplysninger om eiendommen

Fast eiendom
Gnr:

Bnr:

Festetomt nr:

Seksjon nr:

Gate/veinavn og nr:

Kommune:
Eiendomstomt

Tomt areal (m2):

Byggeår/ferdigstillelsedato:

Boligareal:

Navn på eiendommens eier
(hjemmelshavere):

Fødselsnummer
(11 siffer):

Borettslagsleilighet
Andelsnr:

Inskuddsnr:

Gate/veinavn og nr:

Leilighetsnr:

Borettslagets navn:
Kommune:

Navn på eiendommens eier
(hjemmelshavere):

BOLIGTYPE

Forettningsfører:
Fødselsnummer
(11 siffer):

Frittliggende enebolig

Enebolig m. hybel

Selveierleilighet

Rekkehus

Annet (spesifiser)

Borettslagsleilighet
Leies hele/deler av boligen ut?

Vertikaldelt tomannsbolig

Ja

Nej
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E

Opplysninger om økonomi

Finansieringsplan
Långiver:

Kroner:

Långiver:

Kroner:

Egenkapital/egeninnsats (spesifiser):

Kroner:

SUM (Kjøpesum/Totalkostnad):

Kroner:

Månedlige inntekter
Brutto lønn:

Netto lønn:

Andre inntekter f. eks.
leieinntekter (brutto):

Andre inntekter f. eks.
leieinntekter (netto):

Månedlige utgifter
Husleie/Fellesutgifter:

Barnepass:

Evt. bidrag:

Øvrig (spesifiser):

F

Øvrige opplysninger
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G

Vedlegg Følgende bilag må vedlegges
Selvangivelse og/eller utskrift av ligningen for siste år

Lønnsslipp

Dersom lånesøker er selvstendig næringsdrivende:
Selvangivelse, næringsoppgave og tilleggsskjema for de to siste år.

Kjøpekontrakt (kopi) dersom søknaden gjelder kjøp av
eiendom

Kjøpekontrakt (kopi) dersom festet tomt

Lånetakst/verdivurdering
Taksten bør ikke være eldre enn et år. Landkreditt Bank AS tar forbehold om godkjenning av taksten

H

Andre tjenester i Landkreditt Bank
Brukskonto, nettbank, kort*

Skadeforsikring

Sparekonto

Fondsparing

*) Disse tjenester er minimumskrav for å få innvilget boliglån. Hvis du ikke tjenstene fra før,
opprettes de i forbindelse med låneetablering.

Jeg ønsker tilbud om personforsikring

I

Signering

Jeg er kjent med at Landkreditt Bank AS kan innhente kredittopplysninger, samt opplysninger fra nåværende bankforbindelse.
Jeg vil motta bankbrev elektronisk i nettbanken. Dersom jeg ønsker å motta bankbrev på papir må jeg spesifikt informere banken om dette. Foranstående spørsmål er besvart etter
beste skjønn og overbevisning.

Sted:

Dato:

Underskrift av
lånesøker(ne)
Underskrift av
lånesøker(ne)

Landkredittbank.no

