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Huom! Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Puutteellisesti tai virheellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi käsitellä.

Valitse toivottu lainan määrä sekä takaisinmaksuaika

Tietoa Ellos Yksityislainasta
Lainaa 100 - 3 000 €

Haettu lainasumma:
(100 - 3 000 €)

Takaisinmaksuaika

1-5 vuotta

Korko

28,00 % Euribor 3 kk (-0,31 %, 1.2.2017)

Takaisinmaksuaika:
(1-5 vuotta)

Luotonavausmaksu 0 €
Luotonhoitomaksu 0 €

Hakijan tiedot
Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

Kampanjakoodi (jos sinulla on kampanjakoodi, kirjoita se tähän)

Lainan käyttötarkoitus
Auto/Moottoripyörä

Vene

Häät

Asunto-omaisuuden
hankkiminen

Lainojen/luottojen
yhdistäminen

Terveyden- tai
hampaidenhoito

Opiskelu

Matkailu

Sijoittaminen
(esim. osakkeet)

Ajokortti

Sisustus

Remontointi

Muu, mikä?

Sivilisääty
Avioliitto/Rekisteröity
parisuhde

Naimaton

Avoliitto

Eronnut

Leski

Alaikäisten lasten lukumäärä

Asumismuoto
Omistusasunto

Vuokra-asunto

Asumisoikeusasunto

Osaomistusasunto

Työsuhdeasunto

Alivuokralainen

Asunut nykyisessä osoitteessa alk. vvkk:

Muu

Rinnakkaishakijan tiedot (täytä jos haet lainaa toisen henkilön kanssa)
Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Hakijan työsuhde
Vakituinen

Osa-aikainen

Eläkkeellä

Määräaikainen

Määräaikaisen työsuhteen ammatti:

Työkyvyttömyys- tai
varhaiseläkkeellä

Yrittäjä

Opiskelija

Työtön

Maanviljelijä

Nykyinen työsuhde alkoi vvkk:

Taloudellinen tilanne
Kuukausitulot brutto

Omat asumiskustannukset kuukaudessa (sis. asuntolainan)

Lainat
Oma osuus asuntolainasta

Omat muut lainat ja luottokorttilainat yhteensä

Omat lainojen lyhennykset kuukaudessa (ei asuntolaina)

Tilinumero
Tilinumero IBAN-muodossa (esim. FI1234567890000000)
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Maksuvakuutus
Varmista lainasi takaisinmaksu myös työttömyyden, lomautuksen tai sairauden aikana. Maksuvakuutuksen hinta on 0,6% lainan saldosta ja se veloitetaan lainanlyhennyksen
yhteydessä. Esim. lainan saldon ollessa 800 euroa on vakuutusmaksu 4,80 euroa.
Haluan liittää lainaani Maksuvakuutuksen

Allekirjoitus
Huom! Ruksithan/täytäthän kaikki kohdat huolellisesti. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia emme voi käsitellä.
Haettaessa yli 3 000 euron lainaa, on lupa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn annettava, jotta voimme käsitellä lainahakemuksen. Annan/annamme toimeksiannon Resurs Bankille kerätä ja
käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotoistani luottohakemuksen käsittelyä varten. Annan suostumukseni siihen, että luotonantajat luovuttavat minua koskevia tietoja luotoistani.
Näitä tietoja Resurs Bank kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yrityksiltä.

Kenttä rastittava, jotta voimme käsitellä lainahakemuksen. Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat. Olen tutustunut Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeeseen
(VEK) sekä Resurs Bankin yksityisiä tili- ja korttiluottoja sekä yksityislainoja koskeviin yleisiin ehtoihin, ja hyväksyn ne.

Kenttä rastittava, jotta voimme käsitellä lainahakemuksen. Allekirjoittaessasi sopimuksen Resurs Bankin kanssa tallennetaan henkilötietosi asiakasrekisteriin. Samalla annat suostumuksesi
siihen, että luottohakemusta käsitellessä saadaan käyttää henkilötietojasi. Henkilötietojasi voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi
käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Resurs Bankin asiakaspalveluun. Siinä tapauksessa, että hakemuksesi hylätään, Resurs Bankin yhteistyökumppani voi tarjota sinulle
vastaavanlaista tuotetta.
Annan suostumukseni siihen, että Resurs Bank voi lähettää minulle tarjouksia sähköpostitse.
Aika ja paikka

Hakijan allekirjoitus

Rinnakkaishakijan allekirjoitus
Aika ja paikka

Rinnakkaishakijan allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus
Haluan allekirjoittaa lainasitoumukseni sähköisesti pankkitunnuksillani, jos laina myönnetään. Linkki sähköistä allekirjoitusta varten lähetetään lainanhakijan tiedoissa ilmoittamaani
sähköpostiosoitteeseen.

Postiosoite:

Lisätietoja:

Resurs Bank AB Suomen sivuliike

09 13 139

PL 3900

ellosyksityislaina@resurs.fi

00002 Helsinki

www.ellosyksityislaina.fi

