
Sagsnummer

(Udfyldes af låneforeningen)

Ansøgning om lån gennem Tjenestemændenes Låneforening

Samtlige spørgsmål i ansøgningsskemaet må besvares omhyggeligt. Om nødvendigt anføres »0« eller »Ingen«.
Ufuldstændige oplysninger kan bevirke returnering af ansøgningen.

En kopi af den sidst modtagne lønspecifikation bedes vedlagt ansøgningen.

1
Fulde navn: CPR-nummer:

2
Stilling: Ansættelsesdato:

3
Bopæl: Tjenestemandsansat?  Tjenestemandslignende? 

Overenskomstansat? 	 Pensioneret? 

4
Postnummer: By: Betales lønnen forud?  eller bagud? 

5
Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: e-mail:

6
Lønudbetalende myndighed: Er stillingen pensionsberettiget?  Ja  Nej 

7
Tjenestested: Ægteskabelig stilling:

 nej 
Er du deltidsansat?
 ja 

Hvis ja:
1/2  2/3  eller 

Antal børn: Børn, alder:

Har Deres husstand andre indtægter? Kr.

Det ansøgte låns størrelse:  kr.

Bemærk at restgælden på evt. løbende lån vil blive fratrukket

Lånets afdragstid:

 1 år  2 år  3 år 

 4 år  5 år  6 år 
For lån på kr. 150.000 eller derover:
    7 år  8 år 	

Hvortil skal lånet anvendes?

Andre oplysninger?
(Eventuel fortsættelse side 4)
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Til eventuelle supplerende oplysninger:

Organisationens bemærkninger med angivelse af hvorvidt ansøgningen kan anbefales:

TJENESTEMÆNDENES LÅNEFORENING
H. C. Andersens Boulevard 38
1553 København V
Telefon: 33 12 32 28 
tjl@tjlaan.dk · www.tjlaan.dk
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Ansøgers gæld, opdelt i nedennævnte grupper:
 Restgæld  Månedlig  For lån

  ydelse stiftet år

1. Lån eller gæld med lønforskrivning i:
Tjenestemændenes Låneforening

Andre

2. Gæld til pengeinstitutter:

3. Gæld til finansieringsselskaber, kontokort o.l.:

4. Gæld i fast ejendom:

Kreditforeningslån (samlet beløb)

Lån i pengeinstitut (samlet beløb)

Pantebreve (samlet beløb)

5. Evt. anden gæld:

 I alt:

Ovenstående oplysninger er afgivet efter min bedste overbevisning og omfatter alle mine gældsforpligtelser.
Jeg er indforstået med, at Tjenestemændenes Låneforening eventuelt søger supplerende oplysninger.

HUSK:  Der skal vedlægges kopi af sidst modtagne lønspecifikation. Ansøgningen skal fremsendes til den organisation du er 
medlem af, for bekræftelse af medlemsskabet.

 , den 20 
(ansøgerens underskrift)

Låneprovenuet indsættes på din NemKonto (Excl. Grønland og Færøerne).

For låntagere fra Grønland og Færøerne skal kontonr. oplyses:

reg. nr.  kontonummer

Lånebetingelser.

Ansøgning om lån kan gennem vedkommende organisation indsendes af enhver tjenestemand, 
tjenestemandslignende ansat samt visse grupper af overenskomstansatte, som har været medlem 
i mindst 1 år og stadig er medlem eller pensioneret medlem af en af repræsentantskabet godkendt 
organisation. De godkendte organisationer fremgår af foreningens hjemmeside www.tjlaan.dk

Lånets størrelse er maksimalt 50% af den faste årsløn. Den månedlige ydelse må ikke overstige 1/8 
af den faste bruttoløn. For låntagere der er ansat som tjenestemand på prøve, eller har været ansat 
mindre end 3 år, kan der alene bevilges et mindre lån over maksimalt 3 år.

Renten er variabel og beregnes bagud pr. 30.06 og 31.12. Renten fra udbetalingsdagen og frem til 
første indeholdelsesdato tillægges restgælden. De i perioden indbetalte ydelser forrentes ikke. 

Til sikkerhed for lånet deponerer låntageren en lønforskrivning på sin løn og eventuelle 
tjenestemandspension.

Fornyelse af løbende lån kan i almindelighed tidligst ske, når halvdelen af lånet er afviklet.

Bemærk: ved udbetaling af nyt lån vil restgælden på det løbende lån blive fratrukket.

Afviklingstiden er 1-2-3-4-5 eller 6 år. For lån på mindst kr. 150.000. - kan afviklingstiden forlænges til 
7 eller 8 år som er den maksimale afviklingstid. Lånene afvikles med lige store månedlige ydelser. På 
grund af den variable rente udløber lånet ikke på det nøjagtige åremål. Den overskydende del af sidste 
indeholdelse tilbagebetales sammen med opgørelse over lånet.

Bemærk: Restgælden er forfalden til betaling, dersom lønforskrivningen bliver uvirksom.
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