Søknad om lån med pant i eiendom i Spania
Lånetaker 1

Lånetaker 2

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr.

Sted

Postnr.

Personnr.

Personnr.

E-post

E-post

Telefon
singel

Mobil
gift

skilt

Telefon

samboer

Barn (alder og hvor mange i husholdningen)
Resident i Spania

Sted

NIE-nummer

Arbeidsgiver

singel

Mobil
gift

skilt

samboer

Barn (alder og hvor mange i husholdningen)
Resident i Spania

NIE-nummer

Arbeidsgiver

Stilling

Ansatt siden

Stilling

Ansatt siden

Brutto årsinntekt

Brutto årsinntekt

Annen inntekt – vennligst spesifiser på side 2

Annen inntekt – vennligst spesifiser på side 2

Formål med lånet
Ønsket lånebeløp: €
Finansiering av kjøp inntil 70 % av boligens verdi basert på
netto kjøpspris eller pantetakst hvis denne kommer inn lavere1
Refinansiering (flytte lån fra annen bank)

2

Kjøpesum: €
Lånebeløp som skal innfris:
Navn på banken:
Antatt markedsverdi: €

Arveplanlegging / frigjøring av kapital
Formål med frigjort kapital:
nedbetale annen gjeld
plassere kapital i DNB Luxembourg
annen plassering/investering

Spesifikasjon av boligen som skal pantsettes
Beskrivelse av eiendommen (str., rom, div.)

Ferdigstilt år

Adresse

Ønsket nedbetaling (må vurderes av kredittkomité)
Løpetid (maks 30 år)

Antall år:

Avdragsfrihet (maks 10 år)

Antall år:

1
2

Kostnader forbundet med pant kommer i tillegg til kjøpskostnader
Kan omfatte ekstra kostnader for innløsing av tidligere lån og sletting av spansk pant
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Søknad om lån med pant i eiendom i Spania
Eiendeler og gjeld (for alle lånetakere) vi ønsker en spesifisert oversikt over eiendeler/gjeld
Eiendel/verdipapir/innskudd

Reell verdi

Gjeld

Bank/Finansinstitusjon

Bolig (oppgi vurderingskilde)
Landsted (oppgi vurderingskilde)
Aksjer
Aksjefond
Innskudd
Eventuelle kausjonsansvar
Annet:

Egenkapital
Vennligst spesifiser hvordan egenkapitalen fremskaffes:

Annen relevant informasjon:

Kontaktperson i DNB Norge
DNB Luxembourg S.A. gis herved fullmakt til å innhente informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger hos de
leverandører av disse tjenester som banken finner hensiktsmessig.
Dersom eksisterende kunde i DNB-konsernet gis det fullmakt til å innhente informasjon om kundeforholdet.
Aksepteres
Aksepteres ikke

Dersom eksisterende DNB-kunde, vennligst oppgi navn på kontaktperson i konsernet:

Vedlegges for privatpersoner:
Kopi av de 3 siste års selvangivelse, siste lønnsslipp og passkopi for alle lånetakere. I tillegg så må din
hovedbankforbindelse utstede et anbefalingsbrev (letter of recommendation). Dette må skrives på engelsk.

Vedlegges for selskap:
Ved lån til selskap bes oversendt spesifisert oversikt over eiers totale finansielle situasjon som for eksempel lån til
privatpersoner, samt kopi av selskapets 3 siste års regnskap og firmaattest.
For innvilgelse av lån til et selskap avkreves en selvskyldnerkausjon fra hovedaksjonær fra
selskapet.
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