
FÖRTECKNING ÖVER SKULDER Sid.nr

Namn

Namn

Enligt skuldsedeln går lånetiden ut

Namn

Det ursprungliga skuldbeloppet

Medgäl-
denär

Utgifter för skötsel av lånet (€/mån, ½ år, annan tid)

Återstående lånekapital

Skulden har använts för
anskaffning av bostaden

Borgenärens av vilken förfal-
hela fordran €, lit till betalning €

Borgens-
man

Namn

A ___

Övriga delaktiga

Skulden är föremål för indriv-
ning genom utsökning

Den egendom som utgör säkerhet för skulden ägs av

Medgäl-
denär

Annan egendom som
urgör säkerhet för skulden:

Övriga säkerhet

Namn

Enligt skuldsedeln går lånetiden ut

Namn

Skulden har helt eller delvis använts
för annat ändamål, vilket:

Utredning om detta andra ändamål

Året när skulden togs

Det ursprungliga skuldbeloppet

Medgäl-
denär

En annan person än sökanden. Ägarens namn:

Utgifter för skötsel av lånet (€/mån, ½ år, annan tid)

Borgens-
man

Återstående lånekapital

Skulden har använts för
anskaffning av bostaden

Borgenärens av vilken förfal-
hela fordran €, lit till betalning €

Borgens-
man

A ___

Övriga delaktiga

Den egendom som utgör säkerhet för skulden ägs av

Medgäl-
denär

Annan egendom som
urgör säkerhet för skulden:

Övriga säkerhet

Skulden har helt eller delvis använts
för annat ändamål, vilket:

Utredning om detta andra ändamål

Året när skulden togs

En annan person än sökanden. Ägarens namn:

Borgens-
man

Ränta (t.ex. referensränta + marginal eller annan ränta)

A SKULDER FÖR VILKA SÖKANDENS BOSTAD UTGÖR SÄKERHET

Om sökanden inte ensam är ägare till bostaden, antecknas namnet på annan/andra ägare

Om sökanden inte ensam är ägare till bostaden, antecknas namnet på annan/andra ägare

som i sin helhet för-
fallit till betalning

Borgens-
man

Lånets nr

som i sin helhet för-
fallit till betalning

Borgens-
man

Lånets nr

Sökanden tillsammans med någon
annan person. Namnet på denna person:

Sökanden ensam.

Medgäl-
denär

Skulden är föremål för indriv-
ning genom utsökning

Medgäl-
denär

Borgenärens namn Den indrivningsbyrå e.dyl. som sköter ärendet

Borgenärens namn

Ränta (t.ex. referensränta + marginal eller annan ränta)

Sökanden tillsammans med någon
annan person. Namnet på denna person:

Den indrivningsbyrå e.dyl. som sköter ärendet

Sökanden ensam.
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