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SØKNAD OM 1. PRIORITETS PANTELÅN

1. Personalia
Etternavn/fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse Postnummer Sted

Telefon E-post

Arbeidsgiver Enhet Årlig brutto arbeidsinntekt

Medlem i AKP fra Ansettelsestid

Har søker/ektefelle/samboer tidligere opptatt lån i AKP?
w ja   w nei

Restlån

Sivilstand
w Gift                        w Separert               w Ugift                      w Samboer              w Skilt                    w Enke/enkemann    w Registrert partner

Medsøkers etternavn/fornavn Fødselsnummer (11 siffer)

Stilling Årlig brutto lønn/inntekt Telefon

Arbeidsgiver Fra dato Er medsøker også medlem i AKP? 
w ja   w nei

Selvstendig næringsdrivende?
w ja   w nei

Antall medlemmer i husstanden: Voksne: Barn:

Antall biler: Barnas fødslsår:

Ønsket lånebeløp Låneformål:
w nybygg                          w kjøp                           w refinansiering              w borettslagsleilighet    

Antatt dato for ferdigstilllelse/innflytting Kjøpesum (inkludert eventuelle omkostninger) Byggesum inkl. tomt (oppgis ved oppførelse av hus)

Låneform:
w annuitetslån             w serielån

Tilbakebetalingstid (maksimum 30 år) Avdragsfri periode (maksimum 5 år)

Eiendommens betegnelse i panteregisteret:
g.nr.                             b. nr.   

Gate-/veinavn og nummer Kommune

Boligtype:
w frittliggende enebolig     w enebolig med hybel       w selveierleilighet             w tomannsbolig                w rekkehus                      w annet

Spesifiser annet

2. Lån og nedbetaling

3. Opplysninger om boligen

Gate-/veinavn og nummer
   

Poststed

Boligbyggelag, eventuelt forretningsfører Telefon forretningsfører

4. Opplysninger borettslagleiligheten
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5. Budsjett pr. måned
Brutto arbeidsinntekt

kr

Brutto trygdeinntekt
kr

Skattefri husleieinntekt
kr

Skattepliktig husleieinntekt
kr

Barnebidrag
kr

Barnetrygd
kr

Andre inntekter
kr

Sum inntekter
kr

Skattetrekk
kr

Husleie
kr

Andre lån som skal beholdes
kr

Utgifter til barnehage, SFO
kr

Utgifter til barnebidrag
kr

Sum utgifter
kr

Disponibelt beløp
kr kr

6. Antatt finaniseringsplan
Egenkapital (inkludert egeninnsats)

kr

Lån i AKP (1. prioritetslån)
kr

Andre lån
kr

Lånegiver:

Sum
kr
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7. Alle lån som husstanden skal betjene (inkludert studielån/billån/kreditter osv.)
Lånegivers navn Lånenummer Restlån Utgifter per måned

 

Rask saksbehandling forutsetter at alle rubrikker er utfylt, og at følgende bilag foreligger:

w Kopi av kjøpekontrakt, eventuelt skjøte (kan eventuelt ettersendes ved kjøp).
w Takst/verdivurdering (av nyere dato) avholdt av takstmann eller eiendomsmegler.
w Dokumentasjon av søker og medsøkers inntekt (eksempelvis lønnsslipp).
w Kopi av søkers og medsøkers siste utskrift av ligning/selvangivelse.

Eventuelle tilleggsopplysninger:

8. Vedlegg og tilleggsopplysninger

11. Underskrift

Er ektefelle/samboer medansvarlig for lånet?
w ja   w nei

Sted Dato Lånesøkerens underskrift

9. Megleropplysninger v/kjøp av bolig (megler, bank, forretningsfører, advokat):
Navn, Adresse og Postnr. / -Sted: Telefonnr.:

10. Kredittopplysning:
Har du eller din ektefelle/samboer hatt rettslig inkasso/utlegg/utpanting?
w ja   w nei

Hvis ja, i hvilken forbindelse/når?

Når du/dere sender søknaden, bekrefter du/dere at opplysningene er korrekte. Du/dere gir også Arendal Kommunale Pensjonskasse tillatelse til å  
kontrollere opplysningene i offentlige kredittregistre. Alle opplysningene vil blir behandlet konfidensielt.
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