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Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195. 
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.

För att kunna behandla din/er ansökan behöver vi också ytterligare information, se sidan 2.

Vid beviljat anstånd tar vi ut en administrationsavgift på 800 kr ex moms/avtal. Avgiften tas ut i samband med nästkommande 
avisering. Om vi behöver kompletteringar behöver vi ha dem inom 14 dagar för att fortsätta handläggningen. 

Jag/Vi försäkrar att de av mig/oss i denna anståndsansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga: 
Jag/Vi godkänner också att banken tar en kreditupplysning. Jag/Vi är medvetna om att kvarvarande löptid kommer att bibehållas, vilket innebär 
att amorteringarna blir högre återstående tid och den totala återbetalningskostnaden blir i regel lite högre.
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Central 
instans 
blad

Skicka ansökan till Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm

Anstånd med amortering - Näringsidkare 
Ansökan

Namnförtydligande

Namnförtydligande/n

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Avtalsnummer

Bolagets namn

Namn

Kontaktperson

E-postadress

Från och med månad till och med månad Antal månader Flytta förhöjd amortering till månad 

Organisationsnummer

Företagets organisationsnummer

Beskriv anledningen till din/er ansökan och hur situationen har uppstått (bifoga gärna utförlig beskrivning):

För 
perioden

Härmed ansöker jag/vi om anstånd med amortering

Uppgifter om företaget

Övriga upplysningar

Ovanstående ändringar godkännes

Jag/vi bekräftar att den av mig/oss ställda borgen även omfattas av ovanstående ändringar

Beslut ändring av betalningsvillkor (beträffande övriga kredit- och allmänna villkor hänvisar vi till kreditavtalet)

---------------------------------------- Nedan Nordea Finans beslut ----------------------------------------

Underskrift

-

Telefonnummer

Underskrift, Firmatecknare 1

Underskrift av SAMTLIGA borgensmän

Amorteringsfrihet

Nordea Finans Sverige AB (publ)

Underskrift, Firmatecknare 2

Från och med till och med

-
Förhöjd amortering flyttas till period 

Ort och datum

Namnförtydligande/n F-kod Ref nr NCVS/sign

För tiden därefter blir amortering/annuitet
Amortering Annuitet

Avseende avtal nr

Gäller ansökan flera avtal ska en ansökan per avtal göras.
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Skicka ansökan till Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm

Anstånd med amortering - Näringsidkare 
Ansökan

Bifoga även

•
Hur ser marknaden ut för er verksamhet?

•
I vilken mån har ni möjlighet att påverka/reducera kostnaderna vid en efterfrågeminskning?

•

Finns det vilja och förmåga att ytterligare stötta verksamheten ekonomiskt?

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget?•
Vilka är de största riskerna och utmaningarna för verksamheten?

•
Åt vilket håll pekar utvecklingen de närmaste åren? Viktiga avtal, planerade aktiviteter, förändringar?

•
Beskriv ägarstrukturen i verksamheten

Vid kreditengagemang större än 2 250 000 kr så behöver vi följande uppgifter för att kunna behandla 
din/er ansökan

Delårsiffror, så nya som möjligt
•

En handlingsplan, som beskriver både vidtagna och planerade åtgärder för att hantera situationen
•

En redogörelse över vilka diskussioner och lättnader som jag/vi ansökt om hos andra finansiärer
• Kopia på firmatecknares ID-handling samt även kopia på ID-handling för ev. borgensman/-män.

Har du ytterligare underlag som du/ni anser är viktigt för ansökan så bifoga även detta.

•
En likviditetsplan, dvs. sammanställning över framtida in- och utbetalningar

•
Budget/prognos

•

Företagets organisationsnummer
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För att kunna behandla din/er ansökan behöver vi också ytterligare information, se sidan 2.
Vid beviljat anstånd tar vi ut en administrationsavgift på 800 kr ex moms/avtal. Avgiften tas ut i samband med nästkommande avisering. Om vi behöver kompletteringar behöver vi ha dem inom 14 dagar för att fortsätta handläggningen. 
Jag/Vi försäkrar att de av mig/oss i denna anståndsansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga:
Jag/Vi godkänner också att banken tar en kreditupplysning. Jag/Vi är medvetna om att kvarvarande löptid kommer att bibehållas, vilket innebär att amorteringarna blir högre återstående tid och den totala återbetalningskostnaden blir i regel lite högre.
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instans
blad
Skicka ansökan till Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm
Anstånd med amortering - Näringsidkare
Ansökan
Beskriv anledningen till din/er ansökan och hur situationen har uppstått (bifoga gärna utförlig beskrivning):
För
perioden
Härmed ansöker jag/vi om anstånd med amortering
Uppgifter om företaget
Övriga upplysningar
Ovanstående ändringar godkännes
Jag/vi bekräftar att den av mig/oss ställda borgen även omfattas av ovanstående ändringar
Beslut ändring av betalningsvillkor (beträffande övriga kredit- och allmänna villkor hänvisar vi till kreditavtalet)
---------------------------------------- Nedan Nordea Finans beslut ----------------------------------------
Underskrift
-
Underskrift, Firmatecknare 1
Underskrift av SAMTLIGA borgensmän
Amorteringsfrihet
Nordea Finans Sverige AB (publ)
Underskrift, Firmatecknare 2
-
För tiden därefter blir amortering/annuitet
Gäller ansökan flera avtal ska en ansökan per avtal göras.
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Skicka ansökan till Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm
Anstånd med amortering - Näringsidkare
Ansökan
Bifoga även
•
Hur ser marknaden ut för er verksamhet?
•
I vilken mån har ni möjlighet att påverka/reducera kostnaderna vid en efterfrågeminskning?
•
Finns det vilja och förmåga att ytterligare stötta verksamheten ekonomiskt?
Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för företaget?
•
Vilka är de största riskerna och utmaningarna för verksamheten?
•
Åt vilket håll pekar utvecklingen de närmaste åren? Viktiga avtal, planerade aktiviteter, förändringar?
•
Beskriv ägarstrukturen i verksamheten
Vid kreditengagemang större än 2 250 000 kr så behöver vi följande uppgifter för att kunna behandla din/er ansökan
Delårsiffror, så nya som möjligt
•
En handlingsplan, som beskriver både vidtagna och planerade åtgärder för att hantera situationen
•
En redogörelse över vilka diskussioner och lättnader som jag/vi ansökt om hos andra finansiärer
•
Kopia på firmatecknares ID-handling samt även kopia på ID-handling för ev. borgensman/-män.
Har du ytterligare underlag som du/ni anser är viktigt för ansökan så bifoga även detta.
•
En likviditetsplan, dvs. sammanställning över framtida in- och utbetalningar
•
Budget/prognos
•
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