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Ønskes fleksibel utbetaling?

Ønsket nedbetalingsvilkår:

Nedbetalingstid inkludert eventuelle avdragsfrie år:

Lånetype: Ønsket forfall:

Antall avdragsfrie år:

Ønsket bindingstid:Ja

Annuitetslån Månedlig

Nei

Serielån Halvårlig

Lånebevis/finansieringsbevis

Kjøp av bolig med behov for mellomfinansiering

Kjøp av bolig uten behov for mellomfinansiering

Refinansiering: Innfri andre lån

Fast stilling

Fast stilling

Oppussing

Ektefelle

Midlertidig 
stilling

Midlertidig 
stilling

Bil

Samboer

Annet:

Annet:

Lånsøkers arbeidsgiver

Medlåntakers arbeidsgiver

Hvis annet, spesifiser formål:

Antall biler:
Antall 
voksne:

Antall barn 
som forsørges:

Antall medlemmer 
i husstanden:

Søknaden gjelder

Opplysninger om søker

Velg mellom flytende rente og fast rente. Fyll inn ønsket lånebeløp. Det vil si totalt lånebeløp, inklusiv beløp som skal utbetales senere ved 
fleksilån og inkludert lån som skal refinansieres/innfirs av oss, også løpende lån i OPF.

Flytende rente:

Hovedlåntakers etternavn, fornavn:

Barnas fødselsår:

Medlåntakers etternavn, fornavn:

Nåværende adresse og Postnummer/-Sted: E-postadresse:

Fødselsnummer:

Fødselsnummer:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Fast rente (spesielle vilkår gjelder for lån med fast rente):

Kr Kr

3 år 5 år 10 år

Er søker(e), eller noen nær søker(e), en politisk eksponert person (PEP)? Se forklaring på siste side. Ja Nei
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Andel fellesgjeld:

Sikkerhet:

Selveier

Ja Ja

Ja Ja

Nei Nei

Nei Nei

Borettslag FritidsboligAksjeType bolig:

Har du/dere studielån? Har du/dere kredittkort/forbrukslån/billån?

Har du/dere boliglån?

Hvis ja, vennligst fyll ut feltene nedenfor:

Har du/dere kausjonsansvar?

Eiendommens adresse:

Eier(e) av eiendom:

Kr:

Långiver Lånenummer: Restgjeld:

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Oversikt over alle løpende lån for alle lånsøkere pr. i dag:

Med pant 
i boligen?

NeiJa

Skal lånet  
innfris av oss?

NeiJa

Månedsbudsjett: (fyll ut totalsum per måned for alle lånsøkere):

Inntekter: Utgifter:

Brutto arbeidsinntekt Kr

Brutto trygdeinntekt Kr

Skattefri husleieinntekt Kr

Skattepliktig husleieinntekt Kr

Barnebidrag Kr

Barnetrygd

Andre inntekter Kr

Kr

Kr

KrHusleie

Skattetrekk

KrAndre lån som skal beholdes

KrUtgifter til barnehage, SFO

KrUtgifter til barnebidrag

KrAndre utgifter
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DatoSted

Signatur (låntaker og evt. medansvarlig for lånet)

Sted og dato for bekreftelse

Andre opplysninger som kan være relevant for søknaden:

Hvilken dokumentasjon trenger vi til søknaden?

• Siste selvangivelse, eller utskrift av ligning (ikke skatteoppgjør), siste lønns-/trygdeslipp og eventuelt markedsvurdering
av boligen som skal pantsettes.

• Hvis du har leieinntekter må de dokumenteres med leiekontrakt.
• Hvis du allerede har kjøpt bolig trenger vi kopi av kjøpekontrakt og / eller takst.

OPF tar kontakt med deg hvis det er behov for ytterligere dokumentasjon.

      Har du spørsmål til utfyllingen av søknaden? Ta gjerne kontakt med oss og vi vil hjelpe deg! 

Når du/ dere sender søknaden, bekrefter du/ dere at opplysningene er korrekte. Du/ dere gir også Oslo Pensjonsforsikring 
tillatelse til å kontrollere opplysningene i offentlige kredittregistre. Alle opplysningene vil bli behandlet konfidensielt.

Skal ektefelle/samboer være medansvarlig for lånet? Ja, Nei

Oppgi egenkapital ved kjøp av bolig:

Bankinnskudd som skal benyttes ved kjøp av bolig:

Forventet egenkapital ved salg av bolig*:
(*Forventet salgssum minus lån på boligen, minus omkostninger til megler)
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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 offentlig funksjon i et land. Dette 
gjelder personer som har hatt stillinger/verv som:

• 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)
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