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UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA/UMSÆKJENDUR

NÚVERANDI GREIÐANDI

ÚtgáfudagurUpphafleg lánsfjárhæð Lánsnúmer

UPPLÝSINGAR UM LÁN

Nafn Kennitala

FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN

Umsækjendur þurfa að undirgangast lánshæfis- og greislumat og þurfa endirfarandi gögn að fylgja með umsókn:
• Yfirlit yfir stöðu hjá Innheimtumanni ríkissjóðs.
• Staðfesting á föstum greiðslum t.d. meðlagsgreiðslum.
• Veðbókarvottorð fasteigna í eigu lántaka (sjóðurinn getur útvegað gögn, kostn. skv. gjaldskrá).
• Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar.
• Afrit kauptilboðs/þinglýsts kaupsamnings, ef um lán til húsnæðiskaupa er að ræða, þó ekki eldri en 12

mánaða.
• Kauptilboð og söluyfirlit yfir eignir sem verið er að kaupa og selja.
• Vottorð um smíðatryggingu.
• Kaupsamningur ef eign hefur skipt um eigendur á síðustu þremur árum.
• Heimild til að sitja í óskiptu búi ef við á.
• Aðrar upplýsingar og gögn sem sjóðurinn óskar eftir og varpað geta ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.

Í hjúskap/skráðri sambúð? 

   Já               Nei
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Ég/við undirritaður/uð veiti/veitum Almenna lífeyrissjóðnum, kt. 450290-2549, fullt og ótakmarkað umboð til þess að óska eftir 
upplýsingum um stöðu allra útlána og annarra fjárskuldbindinga minna/okkar við fjármálastofnanir og opinbera aðila.  Umboð þetta 
veitir Almenna lífeyrissjóðnum ennfremur heimild til að sækja upplýsingar um lánshæfismat mitt/okkar til Creditinfo. 

Sjóðnum er heimilt að hafna umsókn eða takmarka lánsfjárhæð ef niðurstaða lánshæfis- og/eða greiðslumats gefur tilefni til. Ef 
lánveiting er samþykkt afhendir sjóðurinn áður en gengið er frá láni lántaka upplýsingar á sérstöku formi um lánið ásamt upplýsingum 
um sögulega þróun verðlags og vaxta og áhrif þeirra þátta á breytingar á höfuðstól og greiðslubyrði til þess að lántaki geti tekið 
upplýsta ákvörðun um lántökuna, sbr. 13. gr. og 14. gr. laga nr. 118/2016, um fasteignalán til neytenda.

UNDIRRITUÐ/AÐUR LÝSA/IR HÉR MEÐ YFIR AÐ HAFA KYNNT SÉR LÁNAREGLUR 
Með undirritun minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá 
Almenna lífeyrissjóðnum. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við 
lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu lífeyrissjóðsins. 

Smelltu hér til að skoða persónuverndar- 
stefnu Almenna lífeyrissjóðsins

SAMÞYKKI FYRIR ÖFLUN OG NOTKUN FJÁRHAGSLEGRA UPPLÝSINGA

Staður/dagsetning Undirskrift umsækjanda

https://www.almenni.is/personuverndarstefna-almenna-lifeyrissjodsins
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