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Nafn skuldara

Nafn skuldara

Lán óskast flutt af:

Nýr veðstaður: Fastanúmer:

UMSÓKN UM VEÐFLUTNING

Sími

Netfang

Netfang

 Staður

UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA/UMSÆKJENDUR

Póstnúmer  Staður

ÚtgáfudagurUpphafleg lánsfjárhæð       Lánsnúmer

UPPLÝSINGAR UM LÁN

Núverandi veðstaður: Fastanúmer:Póstnúmer  Staður

Lán óskast flutt á:

FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN

Umsækjendur þurfa að senda eftirfarandi gögn með lánsumsókn eftir því sem við á:
• Veðbókarvottorð fasteigna sem verið er að kaupa og/eða selja.
• Staða áhvílandi lána.
• Kaupsamningur ef eign hefur skipt um eigendur á síðustu þremur árum.
• Söluyfirlit yfir eignir sem verið er að kaupa og selja.

Almenni lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt til að hafna öllum beiðnum um breytingar. Ef umsóknin er samþykkt er útbúinn 
viðauki við skuldabréfið sem allir hlutaðeigendur þurfa að undirrita. Því skjali er þinglýst hjá viðkomandi sýslumannsembætti. Ef skuldabréf 
það sem veðflutningsbeiðni þessi varðar er tryggð með veði í fasteign þriðja aðila (þ.e. annars en skuldara) veiti ég Almenna lífeyrissjóðnum 
heimild til að kynna upplýsingar sem aflað er á grundvelli umsóknarinnar að hluta eða öllu leyti fyrir eiganda/eigendum hinnar veðsettu 
eignar, eða þeim fasteignasala sem kemur að veðflutningnum í gegn um starf sitt.
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. 

SAMÞYKKI FYRIR ÖFLUN OG NOTKUN FJÁRHAGSLEGRA UPPLÝSINGA

Umsækjandi Umsækjandi Kennitala Kennitala

Staður Dagsetning

Smelltu hér til að skoða persónuverndar- 
stefnu Almenna lífeyrissjóðsins

Veðréttur:

Í hjúskap / skráðri sambúð ?

 Já  Nei
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