
SØKNAD OM ENDRING PÅ LÅN

Fornavn (hovedlåntaker) Etternavn (hovedlåntaker)

Lånenummer (8 siffer)

E-post

@

Telefonnummer

Å
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2. Jeg/vi søker om

1. Deg som søker

Årsak til endring (må fylles ut)

DatoSted

Signatur, hovedlåntaker 
(Underskrift)

Navn gjentas med blokkbokstaver

Signatur, medlåntaker
(Underskrives kun i de tilfeller det er medlåntaker/flere 
låntakere)

Navn gjentas med blokkbokstaver

Sted og dato for bekreftelse

Jeg/vi er innforstått med at et behandlingsgebyr vil bli belastet ved neste termin (se prisliste på opf.no/laan/alt-om-vare-lan/prisliste).

3. Signatur

Jeg/vi er innforstått med at OPF kan søke i offentlige kredittregistre.

Avdragsfrihet: og i ytterlige antall terminer:For termin med forfall fra dato:

Å endre lånetype: Fra serielån til annuitetslån

Ønsket nedbetalingstid på:

eller: Fra annuitetslån til serielån

Å endre nedbetalingstid på lånet: 

Annen endring:

år

Er du, eller noen nær deg, en politisk eksponert person (PEP)?  
Se forklaring på siste side.

Ja Nei
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Følg instruksjonen nedenfor: 

1 . Legg legitimasjonen i det gule feltet på neste side
(bildesiden opp).

2. Legg skjemaet sammen med legitimasjonen i en kopimaskin.

3 . Ta en kopi  (bildet må være tydelig og all tekst lesbar).

4. Det kopierte arket skal deretter signeres av deg.
Fyll inn det hvite feltet under den kopierte legitimasjonen.

5. To vitner fyller ut de nederste feltene på det kopierte arket.

Vitnene må være myndige og bosatt i Norge.  
Nære slektninger kan ikke være vitner. 
Det gjelder ektefelle/samboer, foreldre, barn og søsken.       

6. Returner det utfylte arket til Oslo Pensjonsforsikring.

NB! Det er viktig at arket du sender inn inneholder originale signaturer 
fra både deg og vitner. 

Ferdig utfylt skjema sendes til:  
Oslo Pensjonsforsikring, 
Postboks 6623 St. Olavs plass. 0129 Oslo
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Sted Dato Signatur til vitne 1

Fødselsnr. (11 siffer)Navn

Fødselsnr. (11 siffer)Navn

Postnr./Sted

Postnr./Sted

E-post @

E-post @

Adresse

Adresse

Telefonnummer Å

Telefonnummer Å

Sted Dato Signatur til vitne 2

Dato Signatur til låntaker

Vitne 1, myndig og bosatt i Norge:
Jeg bekrefter at låntaker har signert dette arket. Videre at kopien ovenfor er riktig, og at navn og bilde stemmer med de faktiske forhold.

Sted

Vitne 2, myndig og bosatt i Norge:
Jeg bekrefter at låntaker har signert dette arket. Videre at kopien ovenfor er riktig, og at navn og bilde stemmer med de faktiske forhold.

Jeg bekrefter med dette at kopien ovenfor er riktig,  og at navn og bilde stemmer med de faktiske forhold.
Låntaker:

BEKREFTELSE AV LEGITIMASJON 

Legg legitimasjonen din her

(før arket kopieres)

Offentlig godkjent legitimasjon er for eksempel gyldig pass, norsk bankkort 
med bilde eller førerkort (bankkortstørrelse).

NB! Legitimasjonens utløpsdato må ikke være passert. 
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• statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

• representant på Stortinget

• medlem av styrende organ i et politisk parti

• dommere i Høyesterett og lagmannsretten

• norske dommere i internasjonale domstoler

• medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller militær offiser
av høyere rang

• medlem av administrativ, ledende eller kontrollerende statlig foretak

• direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i en internasjonal 
organisasjon

Hvis du er en politisk eksponert person, eller nær familie/medarbeider til en slik person, 
krever loven at vi utfører ekstra kontroller. Dette kan gjøre at det tar litt lenger tid for oss å 
behandle lånesøknaden din.

POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

På grunn av regler om hvitvasking må norske banker og andre långivere kontrollere politisk 
eksponerte personer (PEP) ekstra nøye.

En PEP er en person som har eller har hatt en viktig o�ffentlig funksjon i et land. Dette 
gjelder personer som har hatt stillinger/verv som:
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