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Ansökan om lån

Ansökan om lån

Ort och datum  Ort och datum

Namnteckning sökande Namnteckning medsökande

Jag/vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är korrekta och medger att en kreditupplysning tas i samband med ansökan.
Jag/vi är medveten/na om att angiven arbetsgivare kan komma att kontaktas. Jag/vi är också medveten/na om att personuppgifterna kan 
komma att behandlas av långivare i Sverige och utomlands (även utanför EES).

Jag medger att SevenDay vid ett ev. avslag får informera vår samarbetspartner (låneförmedlare) om denna ansökan och att de kan under-
söka om lånemöjligheter hos annan långivare.

Vänligen texta tydligt, använd gärna versaler.

Sökande

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Personnummer

Telefonnummer hem

Telefonnummer mobil

E-postadress

Månadsinkomst före skatt

Arbetsgivare Telefonnummer Arbetsgivare

-

-

-

-

Postadress

@

Fast anställd

Arbetslös

Vikariat

Pensionär

Egen rörelse

Annat

Anställningsform

Medsökande

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefonnummer hem

Telefonnummer mobil

E-postadress

Månadsinkomst före skatt

Arbetsgivare Telefonnummer Arbetsgivare

-

-

-

-

@

Fast anställd

Arbetslös

Vikariat

Pensionär

Egen rörelse

Annat

Anställningsform

Detta ska endast fyllas i när ni är två 
personer som ansöker om lånet.

Belopp kr:Belopp kr: Antal år:000

Önskat lånebelopp
Ange belopp mellan 10.000 och 500.000 kronor.

Önskad återbetalningstid
1-12 år, om ingen lånetid fylls i utgår vi från att 
du önskar 7 år.

Avsikt att lösa andra lån 
Med ansökt lånebelopp har jag för avsikt att  
lösa andra lån på totalt (kronor).
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