Ekobanken

LÅNEANSÖKAN PRIVAT

Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se
Sökt belopp

Lån
Ändamål med lånet

Kontokredit

Önskad amorteringstid, ange antal år eller månader

FÖRSLAG TILL SÄKERHET (OBLIGATORISKT)
Pant i fastighet med beteckning:
/bostadsrättsnummer i föreningen:

Borgen (bifoga
uppgift)

BRF:ens namn

Annan (bifoga uppgift)

BRF:ens orgnummer

UPPGIFTER OM SÖKANDE / MEDSÖKANDE
Sökande

Make/maka/sambo*

Ska EJ vara medsökande

Namn (Adressuppgifter hämtas från SPAR)

Namn (Adressuppgifter hämtas från SPAR)

Personnummer

Personnummer

e-post

e-post

Tel dagtid

Tel kvällstid

Tel dagtid

Tel kvällstid

Arbetsgivare

Anställningsform

Anställd sedan

Arbetsgivare

Anställningsform

Anställd sedan

Civilstånd

Boendeform

Ålder på barn i
hushållet

Civilstånd

Boendeform

Ålder på barn i
hushållet

INKOMSTER OCH UTGIFTER PER MÅNAD

Sökande

Make/maka/sambo

Inkomst före skatt

+

+

Övriga inkomster och bidrag

+

+

Skatt

-

-

Hyra/avgift

-

-

Räntor och amorteringar bolån

-

-

Driftskostnader (el, värme, vatten, sopor)

-

-

Övriga fasta kostnader (tele, TV, barnomsorg, försäkring)

-

-

Bil (drivmedel, reparationer, skatt, försäkring)

-

-

Kostnader för övriga lån

-

-

CSN

-

-

Kvar att leva på per månad

=

=

Fastighet/bostadsrätt

+

+

Uppskov, tidigare såld

+

+

Banktillgodohavanden

+

+

Övriga tillgångar

+

+

Skulder mot säkerhet

-

-

Skulder utan säkerhet, inklusive CSN

-

-

Borgensåtaganden

-

-

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

* I ansökan ska hela hushållets ekonomi finnas med vilket innebär att make/maka/sambo även ska uppge sin ekonomi.

Medlemsinsats i Ekobanken
Ekobanken ägs av sina medlemmar. Eftersom Ekobanken är en ömsesidig bank ges lån enbart till medlemmar/ägare vilket innebär
att alla bankens låntagare blir ägare i banken och har möjlighet att påverka bankens utveckling. Medlemmarnas andelskapital är en
förutsättning för att Ekobanken ska kunna utvecklas som ett instrument för social och ekologisk utveckling.
Grundinsatsen i banken är 1000 kr. Låntagare köper andelar i banken utöver grundinsatsen med följande procent av lånebeloppet:
•Alla låntagare måste ha en grundinsats á 1 000 kr.
•Ingen ytterligare insats behövs för lån upp till 250 000 kr.
•För privatlån över 250 000 kr behöver insats köpas med 1 % av lånebeloppet, (dock max 20 000 kr).
•För kontokrediter, garantier och andra limiter, per år: 1,5 % av beviljad kredit.
När lånet är återbetalt kan banken hjälpa till att sälja andelarna. Försäljningsarvodet är 3% på beloppet och tidpunkten för försäljning
är beroende av i vilken takt det kommer in nya ägare i banken.
Ränta
Ekobanken har lån med rörlig och fast ränta. Banken tar normalt ställning till eventuella ränteändringar i början av varje kvartal. För
krediter till konsumenter anges en effektiv ränta på reversen.
Exempel 1: Hypotekslån med månadsvis rak amortering
(fastighet som säkerhet)
Lånebelopp 400 000 kr
Lånets löptid 30 år
Nominell ränta 2,75 %
Effektiv ränta 2,78%
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 1 000 kr

Exempel 2: Borgenslån med månadsvis rak amortering
(borgen som säkerhet)
Lånebelopp 100 000 kr
Lånets löptid 10 år
Nominell ränta 6 %
Effektiv ränta 6,17 %
Amorteringsfria perioder 0 mån
Uppläggningsavgift 1 000 kr

Löptid och amortering
Lånens löptid är individuell. Extra amorteringar eller förtida lösen av hela lånet kostar inget extra om inte lånet har en bestämd bindningstid. Ekobanken har både annuitets-och amorteringslån. Skillnaden mellan dessa är att vid annuitet betalar man samma summa vid
en given räntenivå (ränta och amortering)varje månad medan man vid amorteringslån betalar samma amorteringsbelopp varje månad
och räntebeloppet minskar ju mer lånet amorteras ned. Annuitetslån amorteras mindre i början då andelen ränta är stor och amorteras
mer när andelen ränta har sjunkit. Fördelen med annuiteter är att man lättare kan planera och vet hur mycket man ska betala varje gång
vid en given räntenivå. Nackdelen är att den totala summa man betalar i ränta för hela lånetiden är lite högre när det är ett annuitetslån
eftersom man lånar pengar lite längre tid.
Säkerheter
Krediter utan säkerhet, s k blancokrediter förekommer inte i Ekobanken. Vanliga säkerheter för lån är pantbrev i fastighet, pantsatt
bostadsrätt och borgen. Ekobanken beviljar vanligtvis inte lån med stora enskilda borgensåtaganden som säkerhet. Var och en som går
i borgen för lån hos Ekobanken får borga för normalt högst motsvarande två månadslöner. Banken har inget emot stora borgensringar
där många människor garanterar ett lån tillsammans genom att var och en går i borgen för ett begränsat belopp.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

UNDERSKRIFTER

Härmed försäkras att uppgifterna som lämnats i denna handling samt bilagor är riktiga och fullständiga. Vi godkänner att banken kan
komma att inhämta kompletterande information såsom kreditupplysningar från externa källor. Vi har läst och godkänt Ekobankens
regler för medlemsinsats för lån och krediter ovan.
Information om bankens behandling av personuppgifter
Hur banken behandlar personuppgifter och gällande integritetspolicy framgår av bankens webbplats.
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift sökande

Underskrift medsökande

Skicka ansökan tillsammans med vidimerad kopia av id-handlig till:
Ekobanken, Box 64, 153 22 JÄRNA

Ekobanken

KUNDKÄNNEDOM

Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se

PERSONUPPGIFTER
Namn (Ekobanken hämtar adressuppgifter från SPAR)

Personnummer

Tel dagtid / kvällstid

E-postadress

ÖVRIGA UPPGIFTER- FYSISK PERSON
Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa vissa frågor för att ha kunskap om våra kunder.
Läs mer på www.penningtvatt.se. Både sökande samt medsökande behöver fylla i kundkännedom. Lämna
kompletterande uppgifter i bilaga.
Inkomstkälla

tillsvidareanställning

eget företag

annan _________________________

Jag är medborgare i

Sverige

annat land

Bosatt i

Sverige

annat land ________________________________________

_______________________________________

Har du eller har du tidigare haft en hög politisk post eller hög statlig befattning (s.k. PEP, Person i politiskt utsatt ställning) eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?
* Om du kryssar ja kommer vi att skicka en kompletterande blankett till dig
ja*
nej
Har du skatterättslig hemvist utanför Svreige?

ja

nej

Om ja, vänligen fyll i ditt TIN (Taxpayer Identification Number) ____________________________________
Är du skattskyldig i USA?**

ja

nej

Om ja, vänligen fyll i ditt TIN (Taxpayer Identification Number) ____________________________________
** Den som är skattskyldig i USA (US Person), bosatt i USA, född i USA, amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap), innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green card), har amerikansk adress i våra kundregister, har
amerikanskt telefonnummer i våra kundregister eller företag som är registrerat i USA.

UNDERSKRIFTER
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ekobanken
Box 64, 153 22 JÄRNA
Tel 08-551 714 70
www.ekobanken.se

LEGITIMATIONSKONTROLL - VIDIMERAD KOPIA PÅ ID-HANDLING

Lägg ID-handlingen i detta fält och kopiera handlingen
inklusive blanketten. Det är sedan kopian med den
inkopierade ID-handlingen som skall bevittnas.

1. ID-handling Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan:
Ort och datum

Underskrift

2. Intyg Att denna kopia av ID-handling överensstämmer med originalhandling intygas (av 2 personer).
Förnamn och efternamn

Förnamn och efternamn

Personnummer

Personnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

3. Ärende Denna ID-handling skickas till Ekobanken i samband med:
Kontoöppning/lån privat, om kontoöppning barnkonto skriv barnets namn: _____________________________________________
Kontoöppning/lån företag/förening, skriv namn på företaget: __________________________________________________________
Övrigt: ______________________________________________________________________________________________________

OBS! Både sökande samt medsökande behöver skicka in en vidimerad kopia av sin ID-handling

