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Nafn skuldara 

Nafn skuldara

UMSÓKN UM VEÐLEYFI

Sími

Netfang

Netfang

Í hjúskap / skráðri sambúð ? Staður

 Já  Nei

UPPLÝSINGAR UM UMSÆKJANDA/UMSÆKJENDUR

VEÐLEYFI ÓSKAST FYRIR

ÚtgáfudagurUpphafleg lánsfjárhæð       Lánsnúmer

UPPLÝSINGAR UM LÁN

Lánveitandi

Upphafleg fjárhæð

FYLGISKJÖL MEÐ UMSÓKN

• Nýtt veðbókarvottorð
o Almenni lífeyrissjóðurinn útvegar nýtt veðbókarvottorð skv. verðskrá sjóðsins.

• Nýjar eftirstöðvar áhvílandi lána eða síðustu greiddu greiðsluseðla.
• Afrit af nýju skuldabréfi.
• Afrit af tryggingabréfum sem hvíla á eigninni (ef við á).
• Afrit af þinglýstum kaupsamningi (ef við á).
• Ef veðstaða Almenna lífeyrissjóðsins veikist við nýja lántöku þá þarf að skila inn greiðslumati.

Eftirstöðvar

Útgáfudagur Veðréttur Vísitala

Lánveitandi Upphafleg fjárhæð Eftirstöðvar

Útgáfudagur Veðréttur Vísitala

EFTIRTALDAR VEÐSKULDIR VERÐI GREIDDAR UPP

Lánsnúmer Lánveitandi

Upphafleg fjárhæð

Eftirstöðvar

Undirskrift umsækjanda

Almenni lífeyrissjóðurinn áskilur sér rétt til að hafna öllum beiðnum 
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

Staður/dagsetning

Undirskrift umsækjanda

https://www.almenni.is
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