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ANSÖKAN OM BORGENSERSÄTTNING, STATSBORGEN FÖR ÄGARBOSTADSLÅN 

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 STATSKONTORET 
Tfn 0295 50 2000, Fax 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi 

ANSÖKNINGSDA-
TUM 

ÄRENDE 
Statsborgen för ägarbostadslån, ansökan om borgensersättning 

UPPGIFTER OM 
DEN SÖKANDE 

Sökande:   

Den sökandes FO-nummer: 

  Den sökande agerar som befullmäktigad 

Fullmaktsgivare: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

Kontonummer: 

E-post (processadress):

Jag ger mitt samtycke till att begäranden om utredning och andra handlingar 
kan skickas per e-post till den processadress jag uppgett. Jag ger mitt 
samtycke till elektronisk delgivning av beslut som gäller ansökan. 

Postadress för postning av ersättningsbeslut (uppges om den sökande inte har 
gett sitt samtycke till elektronisk delgivning av beslut som gäller ansökan) 

LÅNTAGA-
RENS/LÅNTAGAR-
NAS 
UPPGIFTER 

Låntagarens/låntagarnas namn och personbeteckning: 

KREDITUPPGIFTER Lånenummer: 

Kapital vid tidpunkten för beviljandet:  

Kapital vid realiseringstidpunkten:   



Statskontoret   2 (5) 
Finansiering    
 
 
ANSÖKAN OM BORGENSERSÄTTNING, STATSBORGEN FÖR ÄGARBOSTADSLÅN  
 

 
Sörnäs strandväg 13, Helsingfors, PB 14, 00054 STATSKONTORET 
Tfn 0295 50 2000, Fax 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi 

 

Borgen vid tidpunkten för beviljandet: 
 
 
Borgen vid realiseringstidpunkten: 
 
 
Kapital vid ansökningstidpunkten:    
   
 
Borgensprocent:      
 
 
Ursprunglig lånetid:    
 
 

KÖPESUMMA OCH 
UTREDNING AV 
HUR KÖPESUM-
MAN INRIKTAS 

Säkerhetens realiseringspris: 
 
 
De sammanlagda medlen som banken fått för realisering av säkerheten: 
€ 
 
 

- Kapital: € 
 

- Ränta: € 
 

- Dröjsmålsränta: € 
 

- Annat, vad?  
 
Om säkerheten har sålts genom fri försäljning, utredning av de verkställig-
hetskostnader som uppstått: 
 
 
 
 
 

VERIFIERAD IN-
SOLVENS HOS 
LÅNTAGA-
REN/LÅNTAGARNA 

Utredning om låntagarens/låntagarnas insolvens som konstaterats av ut-
sökningsmyndigheten: (För att påvisa insolvens krävs anteckning av utsöknings-
myndigheten om att medellöshet har konstaterats i utsökningsprocessen.) 
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Anteckning om medellöshet: Ja/Nej 

Utredning om dödsboets medellöshet: Ja/Nej 

DEN SÖKANDES 
ERSÄTTNINGSYR-
KANDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTREDNING OM 
FÖRSUMMELSE AV 
LÅNEBETALNING 

 
Utredning om orsakerna till att låntagarna inte har skött lånet: (Bankens 
eventuella uppgifter om orsakerna till att lånebetalningen har försummats. Till exempel 
att låntagaren har blivit arbetslös vid tidpunkten X.) 
 
 
 
 
 

TILLÄGGSLÅN Övriga krediter som beviljats låntagaren/låntagarna för att skaffa 
objektet: 
 

  

Sammanlagda månatliga avgifter för att sköta krediten: 

AMORTERINGS-
FRIA PERIODER 

Utredning om amorteringsfria perioder för låntagarens lån: 
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Den amorteringsfria periodens tidpunkter: 

Har statsborgenslånets tilläggslån amorterats under den amorteringsfria perioden? Om 
tilläggslånet har amorterats under den amorteringsfria perioden, hur mycket har kapitalet 
amorterats? 

 

 

 

EN UTREDNING OM 
LÅNEBEVILJA-
RENS INDRIV-
NINGSÅTGÄRDER 
 

En utredning om lånebeviljarens indrivningsåtgärder: 

ÅTGÄRDER  
RIKTADE MOT  
BORGENSMANNEN 

En utredning om åtgärder som riktats mot borgensmannen i de fall där statsbor-
genslånet har haft en personborgensman. 

 

 

 

BILAGOR: I samband med att ansökan lämnas in ska följande bilagor lämnas in: 

Statskontoret kan vid behov be sökanden om fler utredningar under behandlingen av 
borgensersättningen. Begäran om tilläggsutredning gäller ofta handlingar som saknas. 
Den som ansöker om borgensersättning ansvarar för att alla de handlingar som krävs fo-
gas till ansökan. 

        1. En utredning om låntagarens/dödsboets och en eventuell borgensmans 

        insolvens. 

        - Ett i skuldsaneringen fastställt betalningsprogram som vunnit laga kraft,  
om gäldenären har beviljats skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för pri-
vatpersoner. 

        - Om betalningsprogrammet inte har fastställts vid ansökningstidpunkten, 

        ska i ansökan meddelas om gäldenärens ansökan 

        om skuldsanering. 

        - En kopia av bouppteckningsinstrumentet samt kopior av tingsrättens be-
slut, 

        om boet har överlåtits i boutredningsmannens besittning och/eller försatts i 
konkurs. 

        - En utredning om anteckning av medellöshet. 
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        2. En kopia av låneansökan. 

        3. En kopia av finansieringsanalysen för bostaden. (om den inte ingår i lå-
neansökan) 

        4. En kopia av en utredning om den sökandes inkomster och utgifter.  
        (om den inte ingår i låneansökan) 

        5. En utredning om låntagarens ansvar och kredituppgifter då lånet ansök-
tes. 

        6. En kopia av köpebrevet vid köp- och säljtidpunkten. (eller 

        av protokollet över exekutiv auktion) 

        7. I fråga om bostadsaktier en kopia av disponentintyget. 

        8. I fråga om en fastighet kopior av gravationsbeviset och  

        lagfartsbeviset. 

        9. En kopia av skuldebrevet. 

        10. En kopia av amorteringsplanen. (även utredning om amorteringsfrihet 

            som eventuellt beviljats för lånet) 

        11. En kopia av lånets säkerhetshandlingar. 

          - Pantsättningsförbindelse, eventuell borgensförbindelse. 

        12. En kopia av lägenhetens eller fastighetens värderingsinstrument (om ett 
sådant har upprättats) 

        13. En utredning om hur köpeskillingen har använts och hur mycket av ban-
kens 

        fordringar som återstår. 

        - Vid exekutiv auktion köpeskillingens fördelningsförteckning och vid frivillig 

        affär annan utredning. 

 
 
Skicka ansökan elektroniskt via tjänsten för säkerhetsmeddelanden: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi.  

Välj Takauskorvaukset som mottagare. Vi rekommenderar inte att personuppgifter skickas via 
en okrypterad e-postförbindelse. Ansökan kan också skickas per post: Statskontoret, Finansie-
ring, Borgensersättningar, PB 14, 00054 STATSKONTORET 

https://turvaviesti.valtiokonttori.fi/
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