Ansökan om överlåtelse privatperson
Fyll i formuläret direkt på din dator eller skriv ut och fyll i för hand. Alla fält måste fyllas. Skicka
scannad ansökan via e-post till kundtjanst@vwfs.se eller skicka den via post till SEAT Financial
Services, Överlåtelse, 151 88 Södertälje. Observera att detta endast är en ansökan.

Kontraktnummer

OBS!
• Vid överlåtelse av privatleasing krävs att ny kund har körkort. Kopia på körkort ska bifogas tillsammans med ansökan.
• Försäkring kan ej överlåtas. Ny kund ansvarar för att försäkring tecknas per överlåtelsedatum.

Nuvarande kund

Ny kund

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-postadress

E-postadress

Underskrift nuvarande ägare

Önskat överlåtelsedatum

Eventuell medköpare/medsökande

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 dagar innan önskat överlåtelsedatum. Överlåtelse kan endast ske per den 1:a i månaden.
Namn
År-månad-dag (exempelvis 0000-00-01)
Personnummer

Fordon
Registreringsnummer

Mätarställning

Underskrift eventuell medköpare

Serviceavtal
Finns serviceavtal som önskas överlåtas?*
Ja, serviceavtalet ska överlåtas om möjligt
Nej, serviceavtalet ska avslutas
* Serviceavtalet överlåts av Volkswagen Service Sverige AB i samband med överlåtelse av finansavtal.

Villkor
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Överlåtelse mellan näringsidkare och konsument går ej. SEAT Financial Services gör en kreditprövning på den nya kunden och
återkommer med besked. Överlåtelse sker först när kontraktet signerats och handlingarna mottagits samt undertecknats av SEAT
Financial Services. Samtliga fakturor t. o. m. överlåtelsedatum måste vara betalda för att överlåtelsen ska kunna behandlas.

Avgifter
En överlåtelseavgift kommer att debiteras den nya kunden på dennes första faktura. Överlåtelseavgiften är enligt följande:
Leasingavtal – 3 000 Kr (inkl. moms), Avbetalning – 1 500 Kr (inkl. moms), Serviceavtal – 420 Kr (inkl. moms)

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253, försäkring genom BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB, org. nr 516406-0559 och BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr 516406-0567, försäkringen förmedlas av Volkswagen Finans Sverige AB, och bilfinansiering genom
Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. För information om hur VWFS hanterar personuppgifter, se vwfs.se/gdpr.
SEAT Financial Services
151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 65

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972

Ansökan om överlåtelse privatperson forts.
Kvar att leva på (ifylles av dig som har avbetalningsköpeavtal, ej leasingavtal)
Detta formulär ämnar att ge dig som privatkund och SEAT Financial Services en god finansiell översikt samt ett underlag för att kunna
ge en så korrekt kreditbedömning som möjligt.
Alla fält måste fyllas i, annars är ansökan ofullständig och kan ej behandlas.

1. Civilstånd
Ensamstående

Gift/sambo

2. Antal hemmavarande barn

3. Boendeform
Hyresrätt

Bostadsrätt

Villa

4. Anställningsform
Tillsvidareanställning

Pensionär

Tillsvidareanställning med provanställning

Sjukpensionär

Visstidsanställd (sysselsättningens slutdatum ......................)

Studerande

Projektanställd (sysselsättningens slutdatum ......................)

Arbetssökande

Egen företagare

5. Månadslön/pension före skatt

6. Din del av hushållets boendekostnad/månad1
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Jag försäkrar att jag har lämnat fullständiga och
sanningsenliga uppgifter.
7. Övriga kostnader/utgifter/månad2

Underskrift

8. Kostnad övriga krediter/månad3

Namnförtydligande

1

2
3

Hyresrätt: Ange summa av hyra samt driftskostnader per månad.
Bostadsrätt: Ange summan av månadsavgift, ränta, amortering samt driftkostnader per månad.
Villa: Ange summan av ränta, amortering samt driftkostnader per månad.
Med driftkostnader avses el, värme, vatten/avlopp, sophämtning samt ev. samfällighetsavgift.
Ange summan av samtliga övriga kostander. Med övriga kostnader avses: mat, kläder, transport (busskort, SL-kort, bil etc.), mobilabonnemang, försäkringar, TV/internet, förskola/fritids. Om ni är fler vuxna i hushållet anger du din del av hushållets övriga utgifter inkl. din del av kostnaderna för hemmavarande barn.
Ange summan av ränta och amortering på övriga krediter såsom blancolån, tidigare billån, studielån, kortkrediter samt avbetalningsköp. Bostadslån räknas ej in här. Inkludera dock inte månadskostnad för en bilfinansiering som denna låneansökan ska ersätta.

SEAT Financial Services
151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 65

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972

