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Här kan du ansöka om tillfällig amorteringsfrihet för perioden fram till och med 31 augusti 2021.

Namn, låntagare 1 Namn, låntagare 2

Personnummer Personnummer

Telefonnummer och mailadress Telefonnummer och mailadress

Lånenummer Lånenummer 
Du hittar information om ditt lånenummer i Internettjänsten och på din låneavi.

Har din inkomst förändrats på grund av Covid-19?  

           Ja                             Nej

Om svaret är JA på frågan ovan, på vilket sätt har din inkomst förändrats?

Om svaret är NEJ på frågan ovan, vad är anledningen till att du vill ansöka om amorteringsfrihet?

Underskrift av låntagare

Om ni är flera låntagare ska samtliga skriva under.

Ort och datum Ort och datum

Underskrift låntagare  1 Underskrift låntagare 2

Namnförtydligande Namnförtydligande

Har du några frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökan? Ring oss gärna på 0771-44 00 20 så hjälper vi dig.

För att skicka in din ansökan kan du antingen bifoga den i ett meddelande till oss i Internettjänsten eller skicka den till Landshypotek Bank, 
Box 114, 581 02 Linköping. Tänk på att ansökan måste vara underskriven för att vi ska kunna hantera den. Väljer du att skicka in via 
Internettjänsten behöver du skriva ut och skanna in eller fota av din ansökan innan du skickar den till oss.

Bankens noteringar

Beslutskommentar

Kreditbeslut, datum/signatur   Ändring registrerad på krediten, datum/signatur

Ansökan om tillfällig amorteringsfrihet för Bolån
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