
LÅNEANSÖKAN

Låntagare

Förnamn Efternamn

Personuppgifter Civilstånd

Gatuadress Postnr Ort

Mobilnummer E-mail

Arbetsgivare Anställningstidpunkt (ååmm)

Anställningsform

Medlåntagare

1

2

Månadsinkomst

Fast nummer

Nytt objekt - Bostadsrätt

Gatuadress

Föreningens namn

Månadsavgift
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LåebeloppKöpeskilling Kontantinsats

Lgh nr Antal rum Boarea

Postnr Ort

Föreningens organisationsnummer Byggår Kommun
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Nytt objekt - Villa

Fastighetsbeteckning

3

Gatuadress

Föreningens namn

LånebeloppKöpeskilling Kontantinsats

Postnr Ort

Utbetalningsdatum

Ej behållaBehålla

Befintlig bostad - Hyreslägenhet

Hyra inkl drift/månad
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Befintlig bostad - Bostadsrätt

Uppskattat marknadsvärde Avgift inkl drift/mån
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Låneinstitut Aktuell skuld Ränta Amortering/månLånenummer

Befintlig bostad - Villa4

Uppskattat marknadsvärde Avgift inkl drift/mån

Låneinstitut Aktuell skuld Ränta Amortering/månLånenummer
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Ej behållaBehålla

Ej behållaBehålla
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Befintlig bostad - Fritidshus4

Uppskattat marknadsvärde Avgift inkl drift/mån

Låneinstitut Aktuell skuld Ränta Amortering/månLånenummer

Taxeringsvärde Ägarandel

Hushållets ekonomi

Skulder

Kreditkort

Studielån

Billån

Blancolån
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Aktuell skuld Aktuell ränta Månadskostnad+

Övriga skulder

Antal personer med studiebidrag Uppskov reavinst

Barn

Antal barn i som får barnbidrag Betalar barnomsorg (kr/mån)

Tar emot underhåll (kr/mån) Betalar underhåll (kr/mån)

5

Eventuellt befintliga lånelöften

Övrigt

Övrig information

7

Ej behållaBehålla

d
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Samtycke
Jag (sökande och medsökande) samtycker till att Euria registrerar och lagrar uppgifter som jag lämnat el-
ler kommer att lämna i framtiden eller som annars uppkommer till en följd av Eurias tjänster till mig samt 
att Euria inhämtar, registrerar och samkör personuppgifter om mig från andra källor. Ändamålet härmed 
är att uppgifterna ska användas, sammanställas och bearbetas för Eurias administration, kredithante-
rings- och kreditbedömningsverksamhet.

Jag samtycker vidare till att uppgifterna får behandlas utomlands samt att de, utan hinder av bankse-
kretessen, inom ramen för ändamålet utlämnas till Eurias samarbetspartners, såväl i Sverige som utom-
lands. Utlämnade uppgifter får samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Jag samtycker 
vidare till att banken samt samtliga ovan angivna mottagare av personuppgifterna äger rätt att använda 
dessa för marknadsföringsändamål, för att kommunicera med mig via elektroniska medier, såsom e-post 
och SMS, samt att bevara uppgifterna även för tid efter kreditengagemangets avslutande för samma än-
damål. Jag är medveten om att jag vid vilken tidpunkt som helst under avtalstiden äger rätt att återkalla 
mitt samtycke.

Jag samtycker även till att SBAB Bank AB (publ) registrerar och lagrar personuppgifter för behandling av 
min låneansökan samt att dessa personuppgifter och övriga uppgifter om mina/våra blivande lån får 
utlämnas mellan SBAB och Euria för att administrera lånen och upprätthålla en god kundvård utan hinder 
av banksekretessen.

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt ansöka om information över dina personuppgifter vi 
har registrerade. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du som kund be-
gära att dessa rättas eller raderas. Vill du ha ytterligare information om Eurias behandling av dina person-
uppgifter ber vi dig kontakta Euria på telefon: 0770-33 40 00 eller skicka e-post till kontakt@battrebolan.se.

Underskrifter
Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga och samtycker till behandlingen av dessa enligt vad som be-
skrivits ovan. Jag tillåter att SBAB hämtar kreditupplysning och lämnar information om mitt lån till samar-
betspartners. Jag ger SBAB fullmakt att hämta information om mina lån hos övriga långivare.

Min underskrift

Medsökandes underskrift

Skicka ansökan till:
BÄTTRE BOLÅN
Sveavägen 147 

113 46 Stockholm
eller faxa: 

08-33 40 01

All information som du lämnar kommer att behandlas av Euria AB, Org nr 556875-2264, Sveavägen 
147, 113 46 Stockholm (”Euria”) med respekt för såväl banksekretessen som de i Personuppgiftslagen 
uppställda kraven


