Bydel:

Oslo kommune
Bydelene

Reg.
dato:

SØKNAD OM STARTLÅN
til refinansiering
(startlån til boligetablering søkes på eget skjema)
1. Personopplysninger
Lånsøker 1
Navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

E-postadresse

Postnr.

Poststed

Sivilstand

Telefon

Enslig

Gift/registrert partnerskap

Samboer

Samlivsbrudd

Skilt/separert

Lånsøker 2
Navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Adresse

E-postadresse

Postnr.

Poststed

Sivilstand

Telefon

Enslig

Gift/registrert partnerskap

Samboer

Samlivsbrudd

Født år

Født år

Skilt/separert

Født år

Antall barn i husstanden

Født år

Andre personer i
husstanden

Navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Andre personer i
husstanden

Navn

Fødselsnr. (11 siffer)

Født år

2. Arbeidsforhold og trygdeopplysninger
Her skal du gi opplysninger om arbeidsforhold/ trygdeytelse og varighet
Lånsøker 1
Utdanning

Arbeidsgiver
Fast ansatt

Yrke/stilling

Antall år ansatt hos nåværende arbeidsgiver

Midlertidig ansatt

Hvis trygd
Varig

Midlertidig

Fast ansatt

Midlertidig ansatt

Lånsøker 2
Utdanning
Yrke/stilling

Arbeidsgiver
Antall år ansatt hos nåværende arbeidsgiver

Hvis trygd
Varig

12.05.06

Midlertidig

3. Månedsbudsjett
Husstandens samlede inntekter og stønader

Husstandens samlede utgifter

Brutto arbeidsinntekt – lånsøker 1

Utgifter til boliglån
Totale utgifter til andre lån
(spesifiseres i punkt 4)
Fellesutgifter / husleie /kommunale
avgifter

Brutto arbeidsinntekt – lånsøker 2
Brutto trygdeinntekt – lånsøker 1
Brutto trygdeinntekt – lånsøker 2

Utgifter til barnepass

Andre inntekter/stønader

Barnebidrag

Andre husstandsmedlemmers inntekt

Utgifter til bil/transport

Skattetrekk lånsøker 1

Utgifter til livsopphold

Skattetrekk lånsøker 2

Andre utgifter

Barnebidrag
Barnetrygd
Bostøtte

4. Opplysninger om all gjeld
Långivers/kreditors navn

Sum

Lånnummer

Opprinnelig gjeld

Innvilgelsesdato

Restgjeld per i
dag

Gjelden betjenes
med kroner
(per måned)

5. Opplysninger om oppsparte midler og formue
Bankinnskudd og kontanter

Verdipapir
Fritidseiendom

Kjøretøy

Kommune

Årsmodell
Verdi

Verdi

6. Boligopplysninger
Boligens adresse

Antall rom

Boareal

Borettslag

Borettslagets navn

Leilighetsnr.

Andel fellesgjeld

Forretningsfører

Aksjeleilighet

Aksjeselskapets navn

Leilighetsnr.

Andel fellesgjeld

Forretningsfører

Selveiet bolig

Gårdsnr.

Bruksnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

Boligen er forsikret i

Verditakst

Lånetakst

Meglers vurdering

Kjøpesum

Når ble boligen kjøpt?

7. Særlige opplysninger
Opplysninger som kan ha betydning for søknaden, for eksempel sykdom, samlivsbrudd eller endringer i husstandens økonomiske situasjon, kan
beskrives her.

Vilkår for startlån til refinansiering
•
•

•
•

Du må ha behov for lån med rimelige vilkår og kunne
betjene lånet.
Det må ha skjedd en uforutsett endring i din økonomi
etter kjøp av boligen. For eksempel kan din inntekt ha
blitt redusert på grunn av arbeidsledighet, sykdom eller
separasjon/skilsmisse.
Du må stå i fare for å miste boligen.
Du må bo i boligen.

•
•
•
•

Boligen må ligge i Oslo kommune.
Boligen må være egnet og nøktern med hensyn til pris
og størrelse.
Refinansieringen må gi husstanden en varig løsning.
Oslo kommune skal ha sikkerhet innenfor 100 % av
nøktern markedspris for boligen.

Vedlegg / dokumentasjon
Kopier må vedlegges alle søknader. Send ikke originaldokumenter.

Bostedsattest for samtlige personer husstanden omfatter (fås
ved Oslo folkeregister)

Dokumentasjon på all gjeld ved kopi av låneavtale eller
kontoutskrift som viser situasjonen nå og bekreftet
terminbeløp

Utskrift av ligning med skatteavregning fra de to siste
ligningsår for samtlige personer i husstanden som er over 18
år og bekreftet kopi av siste selvangivelse (fås ved Oslo
ligningskontor)

Panteattest
Dokumentasjon på alle heftelser på boligen

Bekreftelse på månedlig brutto inntekt
• lønns- eller trygdeslipp for de 2 siste månedene for
samtlige personer i husstanden som mottar lønn,
trygd eller pensjon
• regnskapsattest for personlig næringsdrivende

Takst eller antydning av boligens markedsverdi, ikke eldre
enn seks månder

Bekreftelse på ansettelsesforhold/vedtak om trygd eller
pensjon

Bekreftelse på sosiale eller medisinske forhold av betydning
for bosituasjonen.

Bekreftelse på husleie eller fellesutgifter (for eksempel kopi
av siste betalte husleie)

Separasjons- eller skilsmissebevilling, ev. avtale om
oppløsning av samboerforhold

Andre faste utgifter

Samværsavtale ved samlivsbrudd

Dokumentasjon av oppsparte midler

Oppgi eventuelt andre vedlegg

Underskrift

•

Jeg erklærer at de opplysninger som er gitt i søknaden, er så fullstendige som mulig.

•

Jeg lover å gi skriftlig melding til bydelen hvis det blir vesentlige endringer i husstandens økonomi mens lånesøknaden behandles.

•

Jeg gir Oslo kommune, ved bydelen, fullmakt til å innhente mine kredittopplysninger.

•

Jeg gir Oslo kommune, ved bydelen, fullmakt til å opptre på mine vegne for å innhente nødvendige opplysninger, og til å forhandle
med private kreditorer på mine vegne uten hinder av taushetsplikt.

•

Jeg er oppmerksom på at sosialkontor eller andre relevante forvaltningsorgan kan underrettes om vedtak i denne sak, jf.
forvaltningsloven § 13b, nr. 5.

_______________________________________
Sted

_______________________________
Dato

____________________________________________
Søkers underskrift

_______________________________________
Sted

_______________________________
Dato

____________________________________________
Søkers underskrift

Søknadsbehandling
Søknaden sendes den bydelen du er bosatt i henhold til Oslo folkeregister. Se www.oslo.kommune.no eller ring 02 180.
Søknader som er ufullstendig utfylt eller mangler nødvendig dokumentasjon kan bli avslått.

