Ansökan

Fullmakt på andra sidan

Person- och kontaktuppgifter
Namn Sökande 1

Personnummer

Civilstånd

Gatuadress

Postnummer och ort

Epostadress

Mobiltelefon

Hemtelefon

Namn Sökande 2 (lämnas tomt om ni inte är 2 låntagare)

Personnummer

Civilstånd

Epostadress

Mobiltelefon

Hemtelefon

Bostad som du vill använda som säkerhet för din Hypotekspension
Villa/radhus

Fritidshus

Uppskattat marknadsvärde hus

Bostadsrätt
Fastighetsbeteckning

Kommun

Bostadsrättsföreningens namn

Nuvarande lån
Jag har lån

Uppskattat marknadsvärde lägenhet

Önskad Hypotekspension
Jag önskar låna maxbelopp (så mycket som möjligt)

Jag har inga lån

Summa lån (uppskattat)

Bank/långivare

Önskat lånebelopp
Detta är din totala Hypotekspension.
Om du redan har ett bolån måste du lösa
detta med din Hypotekspension. Det beror
på att vi måste vara den enda långivaren
med din bostad som säkerhet.

Lånenummer

Skriv under och vänd
Syfte med lånet

Hört om oss
Ort och datum

Dryga ut min pension

Sett TV-reklam

Större hemmaprojekt

Sett annons i en tidning

Ut och resa

Fått brevreklam hem

Hjälpa närstående
ekonomiskt

Sett reklam på internet

Annat. Ange nedan:

Googlat efter lån för
pensionärer

Underskrift ägare 1

Namnförtydligande

Tipsad av bekant
Minns ej/Annat

Underskrift ägare 2

Namnförtydligande

Fullmakt

Ansökan på andra sidan

Fullmakten avser följande fastighet eller bostadsrätt
Gatuadress

Villa/radhus/fritidshus

Postnummer och ort

Bostadsrätt

Fastighetsbeteckning (t.ex Alvik 1:23)

Lägenhet/Objektsnummer enligt din BRFs lägenhetsförteckning

Kommun

Bostadsrättsföreningens namn (t.ex. Brf Svalan)

Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare (t.ex. SBC, HSB)

Samtycke
Jag/vi samtycker till att Svensk Hypotekspension behandlar de inlämnade personuppgifterna i enlighet
med Dataskyddsförordningen i syfte att handlägga ansökan.
Jag/vi ger Svensk Hypotekspension AB fullmakt att beställa och ta del av (även genom e-post):
Uppgifter från samtliga försäkringsgivare avseende bostadsförsäkring.
För fastighet
Utdrag ur Pantbrevsregistret hos Lantmäteriet.
Kopia av besiktningsprotokoll avseende tilläggsförsäkring.
Uppgifter från samtliga långivare avseende samtliga lån för vilka ovanstående fastighet utgör säkerhet.
För bostadsrätt
Uppgifter från samtliga långivare avseende samtliga lån för vilka ovanstående bostadsrätt utgör säkerhet.
Uppgifter från bostadsrättsföreningens lägenhetsregister avseende bostadens yta, årsavgift per kvm,
andelstal/fördelningstal, förmögenhetsvärde, organisationsnummer samt eventuell pantförskrivning.

Skriv under

Ort och datum

Underskrift ägare 1

Underskrift ägare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

