Obs! Vänd och
fyll i fullmakten

Ansökan om Hypotekspension®
Sökande 1 (Var vänlig texta)
Namn

Personnummer

Civilstånd

Gatuadress
Postnummer

Ortsnamn

Telefon, hem

Telefon, mobil

E-post

Sökande 2
Namn

Personnummer

Telefon, hem

Telefon, mobil

Civilstånd

E-post

Bostad som säkerhet
Villa/radhusfastighet

Bostadsrätt

Fritidshus

Fastighetsbeteckning

Bostadsrättsföreningens namn

Kommun

Ekonomisk förv. ex HSB, Riksbyggen (ej obligatorisk)

Marknadsvärde, kr (uppskattat)

Marknadsvärde, kr (uppskattat)

Försäkringsbolag för villahemförsäkring

Månadsavgift

Yta, kvm

Försäkringsbolag för hemförsäkring

Nuvarande lån på bostaden
Har inga lån

Summa lån:

kr (uppskattat)

Sett TV-reklam

Bank/långivare:

Sett annons i en tidning
Fått reklambrev hem i
brevlådan

Önskat lånebelopp
Önskar låna

Jag har främst hört talas
om Hypotekspension genom
(flera alternativ möjliga):

kr

Lånebeloppet ska huvudsakligen användas till

Önskar maxbelopp
(så mycket som möjligt)

Sett reklam på Internet
Googlat efter lån för
pensionärer
Tipsad av bekant
Annat:
Minns ej

Obs! Vänd och
fyll i ansökan

Fullmakt / Uppdragsfullmakt
Fyll i uppgifterna och skriv under längst ner.
Fullmakten avser följande bostadsrätt /fastighet:
Bostadsrätt:

Lägenhetsnr:

Bostadsrättsföreningens namn, t.ex. HSB:s brf Svalan.

Bostadsrättsföreningens ekonomiske förvaltare:
T.ex. SBC, HSB, Riksbyggen.

Villa/fritidsfastighet:
Fastighetsbeteckning. Kom ihåg att ange kommun, t.ex. Stockholm Alvik 1:23.

Adress:
Bostadsrättens / fastighetens adress, postnummer och ort.

Jag/vi samtycker till att Svensk Hypotekspension behandlar de lämnade personuppgifterna i enlighet
med Dataskyddsförordningen i syfte att handlägga ansökan.
Jag/vi ger Svensk Hypotekspension AB fullmakt att beställa och ta del av (även genom e-post):
• Uppgifter från samtliga försäkringsgivare avseende bostadsförsäkring.
För bostadsrätt.
•	Uppgifter från bostadsrättsföreningens lägenhetsregister avseende bostadens yta, årsavgift per kvm,
andelstal/fördelningstal, förmögenhetsvärde, organisationsnummer samt eventuell pantförskrivning.
•	Uppgifter från samtliga långivare avseende samtliga lån för vilka ovanstående bostadsrätt utgör säkerhet.
För fastighet.
• Utdrag ur Pantbrevsregistret hos Lantmäteriet.
• Kopia av besiktningsprotokoll avseende tilläggsförsäkring.
• Uppgifter från samtliga långivare avseende samtliga lån för vilka ovanstående fastighet utgör säkerhet.
Ort, datum:

Telefon:			

Namnteckning ägare 1:

Namnteckning ägare 2:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnummer:

Personnummer:

