SØKNAD OM LÅN I BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
OPPLYSNINGER OM LÅNSØKER / EKTEFELLE / SAMBOER
Lånsøkers etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr. (11 siffer)

Ektefelle / Samboers etternavn:

Fornavn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse, nåværende:

Postnr:

Poststed:

Postnr:

Poststed:

Adresse, fremtidig

Fra dato:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Lånesøkers stilling:

Brutto lønnsinntekt

Ektefelle/samboers arbeidsgiver:

Brutto lønnsinntekt:

Lånsøkers arbeidsgiver:

OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN:
G.NR:

Tomt nr:

Seksj.nr:

Gate- / veinavn og nr:

Kommune:

Fylke:

Tomtens areal i m2:

 Eiende Tomt

 Festet tomt

Boligtype:

 Frittliggende enebolig

 Vertikaltdelt tomannsbolig

 Selveierleilighet

 Annet, spesifiser:

 Rekkehus

Bygget er:

 Ikke påbegynt
Byggeår:

 Under arbeid
 Er kjøpt

 Innflytningsklart
 Skal kjøpes

 Innflyttet

For kr:

År:

LÅNEBELØP:
Det søkes herved om lån:
1.prioritet i Bergen kommunale pensjonskasse

Kr___________________________

Andre lån de har søkt/skal søke om. Evt lån som hviler på eiendommen fra før:
Långiver:

Prioritet

Beløp;

Egenkapital (inkl. evt. Egeninnsats)

Bergen kommunale pensjonskasse | Olav Kyrres gate 22 (6. etg) | Postboks 860 Sentrum | 5807 Bergen
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FORMÅLET MED LÅNEOPPTAKET (må fylles ut)

BILAG:
 Tinglyst festekontrakt (grunnbrev) hvis tomten ikke eies.
 Sameiekontrakt / vedtekter og tinglyst delingsbegjæring hvis selveierleilighet
 Panteattest – utskrift fra grunnboken
 Kopi skjøte / skyldelingsforretning
 Bygningstegninger: planer, snitt, fasader. Målestokk 1:100

GENERELLE LÅNEVIILKÅR:
RENTESATSEN:
Lånene forrentes etter den rentesats pensjonskassens styre til enhver tid fastsetter
KUNDEFORHOLD:
Lånet er knyttet til medlemskap i Bergen kommunale pensjonskasse. Dersom medlemskapet i
pensjonskassen opphører, kan lånet sies opp, eventuelt lånebetingelsene endres.
Ved salg eller overdragelse av eiendommen til andre medlemmer av pensjonskassen, skal lånes innfries.
SAMTYKKE:
Undertegnede gir herved samtykke til å innhente opplysninger fra Statens kartverk og kredittopplysninger.
Sted:

Dato:

Lånstakers underskrift:

PERSONOPPLYSNINGER:
BKP er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Personopplysninger som lønn og stillingsstørrelse blir
innhentet, og pensjonsopplysningene blir utlevert til arbeidsgiver. Adresseopplysninger blir hentet fra Folkeregisteret.
Ved medlemstid i andre pensjonsordninger blir navn og fødselsnummer utlevert, og opplysninger om lønn og
tjenestetid innhentet. Eventuell pensjonsutbetaling vil kunne avhenge av at du gir samtykke til innhenting av ytterligere
informasjon. Du har rett til innsyn i de registrerte personopplysningene og til å kreve disse rettet, hvis det er feil.Vi viser
til utfyllende opplysninger i vår personvernerklæring som du finner her:
https://www.bergenkp.no/personvernerklaering/
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