
 
 

        OBOS-banken AS 
NO 911 986 884 MVA 

Hammersborg torg 1 
Postboks 6666, St. Olavs plass 

0129 Oslo 
 

Telefon 22 86 58 00  
  Obosbanken.no 

 

 
 
Søknad om langsiktig lån for 
borettslag eller sameie 
 

Selskapsopplysninger 
 

Navn:  

Adresse:  

Organisasjonsnummer:  

Bygningsmasse (antall, type og 
årstall for oppføring):  

Kontaktperson for selskapet: Telefon: E-post: 

   

Forretningsfører for selskapet: Telefon: E-post: 

   
 
 

Låneopplysninger 
 
Nedbetalingslån: 

Lånebeløp:  

Ønsket nedbetalingstid (antall år):  

Ønsket avdragsfrihet (antall år):  

Lånetype (kryss av for ønsket betalingsform): Annuitet:  Serie:  
 
 
 
 
Ved refinansiering fra annen bank, vennligst oppgi: 

Bankens navn: Restsaldo: Gjenstående løpetid: Gjenstående 
avdragsfrihet: 

    

    

    



 
 

 
 
 
 

         

  

Ved vedlikehold/rehabilitering, vennligst oppgi: 
Formål:  

Antatt prosjektkostnad:  

Antatt oppstart:  

Antatt ferdigstillelse:  

Byggeleder (firma og kontaktperson):  

Entreprenør (firma og kontaktperson):  

Eventuelle andre opplysninger:  
 
 
 

 
Selskapets leilighetsstruktur 
 

Type leilighet: Antall: Nivå på felleskostnader (fra-til per leilighetstype): 

1-roms   

2-roms   

3-roms   

4-roms   

5-roms   

6-roms   

Totalt areal (BOA)  
 

 
Vedlegg (kryss av) 
 

Årsmelding og protokoll for siste år 

Budsjett og kvartals- eller årsregnskap for inneværende år 

Vedtekter 

Nedbetalingsprognose for lån i andre banker 

Prosjektbudsjett 

Seksjonsbegjæring (gjelder sameier) 

 
 
 
OBOS-banken innhenter de opplysninger som er nødvendig for å kunne foreta en kredittvurdering, herunder 
selskapsopplysninger, konto- og regnskapsopplysninger samt betalingshistorikk på felleskostnader. 
 
 
 
Søknaden sendes på e-post til BankBM@obos.no 
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