Aanvraagformulier Persoonlijke lening /Lening op afbetaling

U wilt geld lenen?
kan eventueel een lening verstrekken aan personen die een achterstandsmelding bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel of bij de
Belgische Nationale Bank hebben en die niet bij lokale banken terecht kunnen voor ee krediet . Ook verstrekken wij leningen aan startende
ondernemers en aan pe sonen die om enige andere reden moeilijk krediet krijgen bij traditionele grootbanken. Om te beoordelen of u in aanmerking
komt voor een lening zijn er verschillende gegevens nodig.
Wat moet u doen?
Dit formulier volledig en duidelijk invullen en ondertekenen.
Het ingevulde formulier emailen (of faxen) naar Mercury Krediet.
Als u geen scanner beschikbaar heeft kunt u een duidelijke foto maken van de stukken met uw mobiele telefoon
Ook onderstaande gegevens bijvoegen:
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en eventueel uw partne

Aanvraagformulier

uw laatst ontvangen salarisstrook/loonfiche en/of uitkeringsoverzicht
de beide zijden van uw bankkaart of een recent banksfschrift
Onze kredietadviseurs handelen uw verzoek om een lening per email af.
Voor meer informatie kunt u een email sturen naar aanvraag@mercury.
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Persoonlijke gegevens
Achternaam aanvrager:

m

v

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:
Postcode:

Nummer:
Woonplaats:
Mobiele telefoon:

Telefoonnummer:
BSN of Rijksregisternummer:
Burgerlijke Staat:

ongehuwd

gehuwd

samenwonend

gescheiden

Aantal inwonende kinderen:

Leeftijden:

Bankrekeningnummer 1:

Naam bank 1:

Bankrekeningnummer 2:

Naam bank 2:

Werkgever/Uitkering van:

Registratienummer:

weduw(e)naar

Adres:
Telefoon werkgever:
Heeft u een auto?

Werkzaam sinds:
ja

nee

Uw email adres
Achternaam partner:

m

v

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

Geboorteplaats:

BSN of Rijksregisternummer:
Bankrekeningnummer 1
:
Bankrekeningnummer 2:

Naam bank 1:

Werkgever/Uitkering van:

Registratienummer:

Naam bank 2:

Adres:
Telefoon werkgever:
Heeft de partner een eigen auto?

Werkzaam sinds:
ja

nee

Uw Partner's email adres:

Aflossingsverplichtingen
Hier dient u de schulden en aflossingsverplichtingen van u en uw partner te vermelden
U kunt de schuld in algemene termen opgeven
Soort Schuld

Nog te betalen

Aflossing per maand

€

€

€

€

€

€

€

€
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Financiële gegevens
Bruto inkomsten per maand

Uitgaven per maand

Bruto salaris/uitkering

€

Huishuur (excl. huurtoeslag)

€

Bruto salaris/uitkering partner

€

Bruto aflossing hypotheek

€

Kinderbijslag/Kindergeld

€

Kostgeld/Pensiongeld

€

Kostgeld inwonende kinderen

€

Alimentatie

€

Huurtoeslag

€

Premie levensverzekering

€

Zorgtoeslag

€

Premie Ziektekosten

€

Andere inkomsten

€

Andere uitgaven

€

Totaal inkomsten

€

€

€

€

€

€

€

Totaal uitgaven

€

Persoonlijke lening
Aangevraagde lening

€

Gewenst aflossingsbedrag per maand

€

Doel van het krediet:
Gewenste Looptijd van de lening in jaren

Afhandeling en uitbetaling
betaalt het bedrag pas uit nadat u de kredietovereenkomst ondertekend heeft. Het leningbedr
ag zal op uw bankrekening worden
overgemaakt.
Wilt U de eerste aflossing uitstellen?

Nee

Ja met 3 maanden

Ja met 6 maanden

Ja met 12 maanden

Verzekeringspremie aankruisen wat van toepassing is
U voldoet de premie per bank
U wilt de premie in Digitale Valuta of per
U wilt de goedkopere Azie lening

aan de verzekeraar.
voldoen
U wilt de duurdere standaard lening

Naar waarheid ingevuld en getekend te:

Datum:

Handtekening:

Handtekening partner:
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Formulier Retourneren
Per Fax:
Per Email:

Correspondentie adres:
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Website
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