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hakemus.rahoitus@danskebank.fi. Lomakkeen voi myös postittaa osoitteeseen: Danske Finance Oy, Luottoryhmä, PL 1275, 00075 DANSKE BANK 

SIIRTOHAKEMUS 
Henkilöasiakkaalle 1 (2) 

1 
Luoton 
hakija 

Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero Kansalaisuus 

Postinumero Postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

Hakijalla on voimassa oleva ajokortti (täytä vain kun rahoituskohde on ajoneuvo) 
 Kyllä  Ei 

Asevelvollisuus (alle 30-vuotias mies) 
 Suoritettu  Ei suoritettu  Vapautettu 

Koulutus 
 Peruskoulu  Lukio  Ammattikoulu  Ammattikorkeakoulu  Alempi korkeakoulututkinto  Ylempi korkeakoulututkinto 

Työsuhteen alkaminen (kk /v) 
 /  

Asumismuoto    Omistusasunto  Vuokra-asunto  Vanhempien luona 
 Asumisoikeus/ osaomistus  Muu, mikä  

Ammatti Työnantaja Bruttotulot / kk 
 alle 2100€  2100-2800€  2801-3500€ 
 3501-5000€  yli 5000€ 

Työsuhteen muoto  
 Vakituinen  Määräaikainen, alkanut (kk/v)   /   ja päättyy   /  
 Yrittäjä  Eläkeläinen  Ei työsuhdetta 

2 
Luoton 
hakija 

Nimi Henkilötunnus 

Lähiosoite Puhelinnumero Kansalaisuus 

Postinumero Postitoimipaikka Sähköpostiosoite 

Hakijalla on voimassa oleva ajokortti (täytä vain kun rahoituskohde on ajoneuvo) 
 Kyllä  Ei 

Asevelvollisuus (alle 30-vuotias mies) 
 Suoritettu  Ei suoritettu  Vapautettu 

Koulutus 
 Peruskoulu  Lukio  Ammattikoulu  Ammattikorkeakoulu  Alempi korkeakoulututkinto  Ylempi korkeakoulututkinto 

Työsuhteen alkaminen (kk /v) 
 /  

Asumismuoto    Omistusasunto  Vuokra-asunto  Vanhempien luona 
 Asumisoikeus/ osaomistus  Muu, mikä  

Ammatti Työnantaja Bruttotulot / kk 
 alle 2100€  2100-2800€  2801-3500€ 
 3501-5000€  yli 5000€ 

Työsuhteen muoto  
 Vakituinen  Määräaikainen, alkanut (kk/v)   /   ja päättyy   /  
 Yrittäjä  Eläkeläinen  Ei työsuhdetta 

3 
Nykyinen 
asiakas 

Nimi/ Yrityksen virallinen nimi Henkilötunnus/ y-tunnus 

Nimi Henkilötunnus 

4 
Siirret-
tävä sopi-
mus ja 
sen kohde 

Sopimusnumero  Merkki ja malli 

Siirtopäivä  
Sopimuksen siirto toteutetaan alkaen siitä erästä, joka siirtosopimuksen allekirjoitushetkellä 
on seuraava erääntymätön erä. Siirtohetkellä sopimuksella ei saa olla avoimia erääntyneitä 
eriä. 

Yksilöintitieto (esim. ajoneuvon rekisteritunnus tai valmistenumero) 

5 
Siirron 
syy ja lisä-
tiedot 

mailto:hakemus.rahoitus@danskebank.fi


Lomake täytetään huolellisesti, allekirjoitetaan ja lähetetään siirron hakijan toimesta sähköpostin liitteenä osoitteeseen 
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6 
Allekirjoi-
tukset 

Vakuutamme yllä olevat tiedot oikeiksi ja täydellisiksi. Luoton hakijat hakevat yhteisvastuullisesti yllä mainitun sopimuksen siirtoa vastuulleen. Luoton hakijat oikeuttavat Danske Finance Oy:n hankkimaan ja 
saamaan luottotietotoimintaa harjoittavilta yhteisöiltä sekä Danske Finance Oy:n emo- tytär- ja osakkuusyhtiöiltä hakijoita ja hakijoiden taloudellista asemaa koskevia tietoja, jolloin näillä on oikeus ilmoittaa 
salassapitovelvollisuudenkin alaisia tietoja. Luoton hakijat valtuuttavat Danske Finance Oy:n luovuttamaan tiedon tehdystä luottopäätöksestä myös tämän hakemuksen kohdassa ”Nykyinen asiakas” ilmoitetuille 
henkilöille/yritykselle. Vakuutamme, että meillä on ollut mahdollisuus tutustua Danske Finance Oy:n tietosuojatiedotteeseen, joka on luettavissa osoitteessa www.danskefinance.fi osiossa Tietosuoja.
Paikka ja päivämäärä Luoton hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Paikka ja päivämäärä Luoton hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Paikka ja päivämäärä Nykyisen asiakkaan/ asiakkaiden allekirjoitus ja nimenselvennys 
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