Ansökan
Jag önskar låna

(1 000 –20 000 kr)

Personuppgifter

Återbetalningstid

år (1–5 år)

Anställning

Personnummer

–
För- och efternamn

Fast

Eget företag

Ålderspensionär

Saknar arbete

Studerande

Förtidspensionär

Sjukpensionär

Tillfällig/vikarie

Adress

Anställd/egen företagare/pensionär sedan (år/mån)

Postnr/ort

Inkomst per månad före skatt

E-post

Eventuella bidrag per månad

Telefon privat

Bankkontonummer
Om lånet blir beviljat vill jag att beloppet sätts in på följande
bankkontonummer

Mobiltelefon

Clearingnummer

Bankkontonummer

–

Civilstånd

Bank

Gift

Ogift

Frånskild

Änka/änkling

Sambo
Jag önskar betala via autogiro och spara 19 kr/mån

Antal hemmavarande barn under 18 år

Total skuld för övriga lån/krediter*

Boendeform
Hyresrätt

Månadskostnad för övriga lån/krediter ovan (din del)
Bostadsrätt

Egen fastighet

Inneboende

Ev övriga kostnader per månad**

Ekonomi
Boendekostnad, din del per månad

Kostnader övriga lån och krediter, din del per månad

OBS!

Glöm inte att besvara
frågorna på sida 2.

* T ex e-handelsköp och kreditkort, dock ej bolån.
** Kostnader förutom normala hushållskostnader, t ex underhållsbidrag, återbetalning av studiemedel etc.

Ansökan
Person i politiskt utsatt ställning

Övrigt

Som Konsumentkreditinstitut måste vi följa lagen om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi ber dig därför att besvara följande frågor.

Bedömer du att du kommer att låna mer pengar innan du har
återbetalt det lån du nu ansöker om?
Ja

Är du en person i politiskt utsatt ställning (s k PEP)?
Med PEP avses person som till exempel har eller har haft (inom
de senaste 18 månaderna) en viktig offentlig funktion i en stat,
statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.
Ja

Nej

Är du närstående till en PEP, känd medarbetare till en PEP
eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt
ställning?
Ja

Nej

Om du har svarat ”Nej” på frågorna ovan, men dina förhållanden
ändras så att du uppfyller något av dessa kriterier, måste du
meddela oss detta.

Nej

Beskriv vad du ska använda lånet/pengarna till?
Sällanköpsvaror (t ex nya däck, kylskåp, värmepanna)
Semester/rekreation
Tandläkare, glasögon mm
Lösa andra lån/krediter
Annat

Underskrift
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga. Genom att underteckna ansökan bekräftas att jag tagit del av de fullständiga
lånevillkoren samt allmänna villkor för autogiro, som finns på
www.kontantfinans.se. Jag accepterar att få erbjudanden från
Kontant Finans via e-post och är medveten om att en kreditupplysning och adressuppgifter kan komma att inhämtas.
Namnteckning sökande

OBS!

Glöm inte att fylla i
alla fält i ansökan!

Erbjudandekod

