
Luottorajan korotus

TOISEN HAKIJAN TIEDOT

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero/ -toimipaikka

Puhelin (josta tavoitettavissa arkipäivisin) Kuukausitulot euroissa (brutto)

Ammatti Nykyinen työnantaja  Työsuhde alkanut (kk/vuosi)

Allekirjoittamalla vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan luottotilin ehtoja. Ymmärrän, että luotonantajat keräävät ja käsittelevät 
muilta luotonantajilta saatavia tietoja ja luovuttavat näitä minua koskevia tietoja luotoistani. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n 
ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

________________________________________________    _____________________________________________

  Hakijan allekirjoitus ja päiväys     Toisen hakijan allekirjoitus ja päiväys

Luottoyhtiön merkinnät

Sopimusnumero Summa Päiväys

OTB Käsittelijä Muuta

Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliike  PL 85, 02601 Espoo   PUH 010 7735 718
Y-TUNNUS 2275700-4  bank.ikano/fi

Tämä asiakirja on liite luottotilinhaltijan ja Ikano Bank AB (julk), Suomen sivuliikkeen välillä tehtyyn luottotilisopimukseen. Luottora-
jan korotuksen edellytyksenä on, että tilinhaltijalla on säännöllinen palkka tai eläketuloja ja että luottotili on hoidettu sopimusehtojen 
mukaisesti. Luottorajan korotuksen käsittelymaksu on 0 euroa. Kampanjaan kuuluvien luottorajankorotusten käsittelymaksu 
kampanjassa luvatun mukaisesti. Jos olet saanut tarjouksen, jossa ilmoitettiin kampanjakoodi, täytä myös sitä koskeva kohta.

HAKIJAN TIEDOT

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus

Lähiosoite Postinumero/ -toimipaikka

Asiakasnumero Puhelin (josta tavoitettavissa arkipäivisin)

Ammatti Nykyinen työnantaja Työsuhde alkanut (kk/vvvv)

Työsuhde vakituinen määräaikainen päättyy _____kk_______v

opiskelija työtön

Jos yrittäjä Oman yrityksen nimi ja Y-tunnus

Oman yrityksen aloitusvuosi

Asumismuoto ja muutto nykyiseen osoitteeseen (kk/vvvv)
Siviilisääty avioliitto naimaton

 avoliitto  eronnut  leskiKuukausitulot euroissa (brutto) Lainojen lyhennykset 
(€ / kk)

Sähköpostiosoite 
(jos haluan tiedon päätöksestä sähköpostitse)

Nykyinen luottoraja (euroa) Haettu uusi luottoraja (euroa) Kampanjakoodi

Luotonantajalla on oikeus pyytää tarvittaessa liitteitä, rajoittaa luottorajan noston suuruutta, ja olla myöntämättä luottorajan korotusta. 

Allekirjoitukset (luottotilin molemmat yhteisvastuulliset allekirjoittavat korotushakemuksen)

eläkeläinen yrittäjä

Lainojen lyhennykset (€/kk)

Asumismenot (€/kk) Luottokortteja 
yhteensä (kpl)
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