Anstånd med amortering - Konsument
Ansökan
Sökandens personnummer
Härmed ansöker jag/vi om anstånd med amortering
Från och med månad
till och med månad
För
perioden

Antal månader

Avseende avtal nr

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

Skriv ut

Fält för ytterligare information finns på sidan 2 där även kompletterande information ska fyllas i.

Återställ

Sökande

Medsökande

Personnummer

Personnummer

Efternamn och tilltalsnamn

Efternamn och tilltalsnamn

Telefonnummer dagtid

E-postadress

Övriga upplysningar
Vid beviljat anstånd tar vi ut en administrationsavgift på 800 kr inkl 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.

Ovanstående ändringar godkännes
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 och kan ta kontakt med arbetsgivaren.
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.
Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

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

Underskrift av SAMTLIGA borgensmän

Namnförtydligande/n

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

Hopp till nästa sida

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

Amorteringsfrihet

För tiden därefter blir amortering/annuitet

Från och med

till och med

Amortering

Annuitet

Underskrift
Ort och datum

C
Central
instans
blad

Nordea Finans Sverige AB (publ)
Namnförtydligande/n

F-kod

Ref nr NCVS/sign

(okt 19)
1 (2)
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E001

Skicka ansökan till Nordea Finans, L413, 105 71 Stockholm
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
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Anstånd med amortering - Konsument
Ansökan
Sökandens personnummer
Hushållets inkomster
Sökande anställd hos

sedan år

Medsökande anställd hos

sedan år

Pensionär

Pensionär

Kronor per månad

Sökande lön/pension före skatt

Kronor per månad

Medsökande lön/pension före skatt
Kronor per månad

Barnbidrag

Kronor per månad

Övriga inkomster och bidrag
Hemmavarande barns ålder

Föregående

Ensamstående

Skriv ut

Hushållets utgifter

Gift/Sambo/
Registrerad partner

Kronor per månad

Hyra och/eller driftskostnader
Kronor per månad

Resor till arbetet, driftskostnader för bil

Kronor per månad

Räntor och amorteringar
Övriga utgifter
(barnomsorg, underhållsbidrag)

Kronor per månad

Hushållets skulder

Hushållets tillgångar
Belopp, kr

Fastighet, bostadsrätt

Belopp, kr

Skulder och säkerhet
Belopp, kr

Belopp, kr

Skulder utan säkerhet

Sparande i Nordea
Belopp, kr

Belopp, kr

Har själv(a) tecknat borgen för

Sparande i annan bank
Belopp, kr

Övriga tillgångar
Ytterligare information

C
Central
instans
blad

Övriga upplysningar
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera
de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, t ex för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Bankens dataskyddspolicy

som finns tillgänglig på Nordeas hemsida, www.nordea.se/dataskyddspolicy eller
kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades
rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till
information, rättelse, dataportabilitet, etc.
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