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Upplýsingar um skuldabréf

1.

2.

3.

Lánanúmer

Veðstaður:

Útgáfudagur Upphafleg lánsfjárhæð

Ábyrgðaraðili/fasteignasala: Kennitala:

Kennitala:Forsvarsmaður:

Ósk um frest til uppgreiðslu:

Skilyrt veðleyfi óskast fyrir

Útgáfudagur:

Fjárhæð:Kröfuhafi:

Veðréttur: Vísitala:

Núverandi veð og veðréttur:

Skráður skuldari: Kennitala:

Kennitala:Samskuldari (ef við á):

Netfang: Sími:

Upplýsingar um skuldara

Upphafsstafir umsækjenda

Fylgiskjöl

Afrit af skuldabréfi/-bréfum sem óskað er eftir að veð Birtu lífeyrissjóðs víki fyrir
Afrit af þinglýstum kaupsamningi eða verðmat löggilts fasteignasala, ef við á
Nýtt veðbókarvottorð
 Birta útvegi veðbókarvottorð
Fasteignamatsvottorð
 Birta útvegi fasteignamatsvottorð
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Yfirfarið af starfsmanni sjóðsins

Staður og dagsetning

Undirskrift skuldara – nafn og kennitala

Heiti fasteignasölu

Undirskrift samskuldara (maka/sambúðaraðila) – nafn og kennitala
Sími:

Netfang:

Ábyrgðaraðili sem ábyrgist uppgreiðslu á skuldabréfi/-bréfum Birtu lífeyrissjóðs

 Undirskrift fasteignasala ef hann annast veðleyfi

Heiti ábyrgðaraðila – forsvarsmaður
Sími:

Netfang:

Sími:

Netfang:

Heiti ábyrgðaraðila – forsvarsmaður

Undirskriftir

Ég geri mér grein fyrir því að með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn séu 
vistaðar og skráðar í viðskiptasögu mína hjá Birtu lífeyrissjóði. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, 
skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Birtu lífeyrissjóðs. 
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