LÅNESØKNAD UTLAND

Vennligst kryss av for hvilket land du ønsker å kjøpe i
Frankrike     Spania     Portugal    UK

Lånetaker 1

Lånetaker 2

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnummer

Sted

Postnummer

Personnummer

Personnummer

E-post

E-post

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Ugift

Gift

Skilt

Samboer

Ugift

Gift

Antall barn og alder

Antall barn og alder

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

Stilling

Ansatt siden

Stilling

Sted

Skilt

Samboer
Samme som
lånetaker 1

Ansatt siden

Brutto årsinntekt

Brutto årsinntekt

Annen inntekt – vennligst spesifiser på side 2

Annen inntekt – vennligst spesifiser på side 2

Formål med lånet

  Finansiering av kjøp inntil 70 %
Netto kjøpesum

EUR

Ønsket lånebeløp

EUR

   Refinansiering, bolig med eksisterende lån
Ønsket lånebeløp

EUR

Lånebeløp som skal innfris

EUR

Antatt markedsverdi på bolig (sikkerhet)

EUR

Navn på banken hvor lånet skal innfris
   Refinansiering, ikke belånt bolig
Ønsket lånebeløp

EUR

Antatt markedsverdi på bolig (sikkerhet)

EUR

Nedbetale gjeld i annen bank

09.17 | 01340_DNB_CB

Forvaltning i DNB Luxembourg
Annen plassering/investering
¹ Kan omfatte ekstra kostnader for innløsing av tidligere lån og sletting av pant.

DNB Luxembourg S.A. | P.O. Box 867 | L-2018 Luxembourg | Phone +352 45 49 45 219 | E-mail: boliglan@dnbgroup.lu | www.dnb.no/lu

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

Ferdigstilt (år)

Adresse

Ønsket nedbetaling (må vurderes av kredittkomiteen)
Løpetid – antall år

Avdragsfrihet – antall år

Vennligst gi en begrunnelse for ønsket løpetid og avdragsfrihet

Eiendeler og gjeld (for alle lånetakere) Vi ønsker en spesifisert oversikt over eiendeler/gjeld
Eiendel/verdipapir/innskudd

Reell verdi

Gjeld

Bank/Finans/Institusjon

Bolig (oppgi vurderingskilde)
Landsted (oppgi vurderingskilde)
Verdipapirer
Innskudd
Eventuelle kausjonsansvar
Andre lån (Billån, forbrukslån, etc.)
Annet

Egenkapital

Vennligst spesifiser hvordan egenkapitalen (inkludert alle kostnader) fremskaffes

Annen relevant informasjon

I forbindelse med kredittbehandlingen av denne søknaden, gis DNB Luxembourg S.A. herved fullmakt til å innhente informasjon
om eventuelle betalingsanmerkninger hos de leverandører av disse tjenestene som banken finner hensiktsmessig. Dersom kunde i
DNB- konsernet gis det videre fullmakt til å utveksle informasjon om kundeforholdet med andre deler av konsernet.
Dersom eksisterende DNB kunde,
vennligst oppgi navn på kontaktperson i konsernet
Hvor/hvordan ble dere orientert om DNB Luxembourg
sin mulighet for belåning av eiendom i utlandet?

Privatpersoner må legge ved:
Kopi av de siste 3 års skattemeldinger (ikke skatteoppgjør), siste 2 måneders lønnslipper og passkopi for alle låntakere. Dersom låntaker
eller garantist er over 60 år vedlegges også oversikt over fremtidige pensjonsinntekter.
Selskap må legge ved:
Ved lån til selskap bes oversendt spesifisert oversikt over eiers totale finansielle situasjon, samt dokumentasjon som for lån til privatpersoner,
samt kopi av selskapets siste års regnskap og firmaattest. For innvilgelse av lån til selskap må hovedaksjonær(er) stille selvskyldnerkausjon for
hele lånebeløpet.

