KREDITANSÖKAN
Adress och telefon, se längst ner på sid. 2
Sökt belopp, kr Nytt lån

Ändamål

Efternamn och tilltalsnamn

Återbetalningstid

Annat Lån
Medlemslån*

Yrke/titel

Personnummer

Postadress

Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer och ort

Civilstånd

Arbetsgivare

Medsökande

Anstdatum och anstform

Tel.nr arb.givare (även riktnr)

Endast uppgift om make/maka/sambo

Efternamn och tilltalsnamn

Yrke/titel

Personnummer

Postadress

Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer och ort

Civilstånd

Arbetsgivare

Anstdatum och anstform

Tel.nr arb.givare (även riktnr)

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

Hushållets inkomster
Arbetsinkomst/pension
Person 1, före skatt
Förmånsvärde, t ex. bil kost
mm kr
Arbetsinkomst/pension
Person 2, före skatt
Förmånsvärde, t ex. bil kost
mm kr

Kronor per månad

Hushållets utgifter
Lägenhet, hyra/bostadsrätt,
avg. inkl el & hemförsäkring
Småhus bostadsrätt
Ränta och amortering
Driftskostnad småhus
Fritidshus ränta & amortering

Barnbidrag/bidragsförskott

Driftskostand fritidshus

Bostadsbidrag

Bilkostnad
Fastighetskatt

Övriga inkomster
Skatt på lön
Antal barn Flickor år

Pojkar år

Barnomsorgsunderhåll
Övriga fasta kostnader
Inkl kostnad för övriga lån

Summa inkomster


Medlemslån se sidan 2

Summa fasta utgifter

Kronor per månad

Namn

Personnummer

Hushållets
TILLGÅNGAR
Tillgodohavande i
Sparbanken Gotland
Tillgodohavande i
Andra banker

Hushållets
LÅN/KONTOKORTSSKULDER/STUDIELÅN enl. senaste avi
Belopp kr

Kreditinstitut

Skuld

Bundet
till

Ränta % Amortering
Kr/år

Övriga tillgångar
Fastighet:
Taxeringsvärde kr
Uppskattat försäljningsvärde kr
Bostadsrätt: Uppskattat
marknadsvärde kr
Värdepapper inkl aktieFonder
Hushållets övriga skulder
Övrigt

SUMMA
SUMMA
TILLGÅNGAR

Borgensåtaganden

SÖKANDES/MEDSÖKANDES SPARANDE, kr per månad
Bank
Aktier/fonder

Pensionsförsäkringssparande

Summa sparande

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till Sparbanken Gotland kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att
tillhandahålla tjänster och administrera kundengagemang i banken. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund
som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos
företag och organisationer som samarbetar med banken.
Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos bolag i Swedbankskoncernen, hos samverkande
sparbanker och hos dessa bolags samarbetspartners.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor vilka också tar emot begäran om rättelse av
personuppgift.
Härmed försäkras att i denna handling lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.
Jag samtycker till att uppgift om mitt medlemskap i fackförening databehandlas i Swedbankskoncernen/samverkande sparbanker i
syfte att tillhandahålla och administrera medlemslån/medlemsbillån samt marknadsföra övriga tjänster.
Jag/vi är medveten/medvetna om att banken ev. infordrar ytterligare upplysningar om mig/oss.
UNDERSKRIFT
Datum

Datum

Kreditsökandes underskrift

Medsökandes underskrift

*För Medlemslån gäller: Medlemskap i fackförbund i minst 6 månader. Maximalt lånebelopp 200 000 kronor och maximal
återbetalningstid 12år. Ingen säkerhet krävs för Medlemslån.
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registrerats i övrigt i samband med kreditprövning eller administration av
krediten kommer att bli föremål för sådan behandling i datasystem hos Sparbanken Gotland och/eller Swb Hypotek,
Jordbrukskredit som krävs för att Sparbanken Gotland och/eller Swb Hypotek AB ska kunna utföra kreditprövning och – om
ansökan beviljas – fullgöra sina skyldigheter och ta till vara sina rättigheter i samband med krediten.
Ytterligare information om behandling av personuppgifter finns i villkoren för krediten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Sparbanken Gotland
Visbyvägen 35 B
622 54 ROMAKLOSTER
Tele: 0498-404850

Sparbanken Gotland
Box 73
623 15 STÅNGA
Tele: 0498-404870

