
Samfundets namn    Datum    BILAGA 2 

Samfundets lån 

 

Långivare och 
lånenummer 

Hyreshusobjekt (om det 
gäller ett eller flera 
specifika objekt) 

Lånets  
användnings- 
ändamal 

Datum för 
beviljande 

Beviljat 
belopp 

Lånetid i 
år 

Amorteringsrat (€) 
och 
amorteringssätt 

Total ränta i % 
vid tidpunkten 
för ansökan 

Saldo vid tidpunkten 
för ansökan 
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