Tøm skjema

Opplysninger om gjeld (gjeldsskjema)

Vedlegg til søknad om gjeldsforhandling for (søkers navn)

Gjeldspost nr.

Type gjeld (Kryss av for hva slags gjeld det dreier seg om)
Boliggjeld (gjeld med pant i egen bolig)

Skatte-/avgiftsgjeld

Bidragsgjeld

Straffegjeld (bot, oppreisning, erstatning)

Næringsgjeld

Forbruksgjeld

Annen gjeld, gi en kort beskrivelse
Ved skatte-/avgiftsgjeld kryss av om denne;

fremgår av egen oppgave

er skjønnsfastsatt

Långiver/kreditors navn/firma
Tlf.

Adresse

Opplysninger om gjeldsposten

1. Lånenummer

2. Når ble gjelden stiftet?

3. Eventuell forfallsdato

4. Rentesats i prosent

5. Antall terminer pr. år

6. Opprinnelig løpetid

7. Gjenstående løpetid

8. Sikkerhet for gjelden (der det er stilt kausjon oppgi kausjonistens navn og adresse)
a. Pant og prioritet
b. Salgspant
c. Garanti
d. Realkausjon (hva består
pantet i?)

e. Personalkausjon
9. Er De à jour med gjelden?
Ja

Nei

10. Er det tatt utlegg i lønn/eiendeler for misligholdt gjeld?

Ja

Nei (Hvis ja, spesifiser)

11. Er det avtalt noen nedbetalingsordning for gjelden?

Ja

Nei

12. Er gjelden forfalt til betaling i sin helhet pga. mislighold?

Ja

Nei

(dvs. er gjelden betalt som avtalt/fastsatt)

13. Hefter De sammen med andre for gjelden?
Samskyldners navn/adr/tlf

Egen

Ektefelle/
samboer

14. Hva er betalt i renter/omkostninger hittil i år?
15. Gjeldens opprinnelige størrelse
16. Total størrelse på gjeldsposten i dag (hovedstol, ubetalte renter/gebyrer)
a. Herav opprinnelig gjeld
b. Herav påløpte renter
c. Herav påløpte gebyrer
d. Herav påløpte gebyrer og omkostninger ved inkasso
17. Totale årlig kostnader for å betjene gjelden. Ved mislighold, se veiledningen
a. Herav utgjør avdrag
b. Herav utgjør renter
c. Herav utgjør gebyrer
Kommentarer og spesifiseringer til gjeldsposten (henvis til det konkrete punktet som utdypes)
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