Samtykkeerklæring – etablering/ændring af
samtykke på bestående lån
Ejendomsnr.:

Lb.nr.:

Låntager(e)
Navn:

CPR-nr.:

Navn:

CPR-nr.:

Matrikelnr.:
Ejendommens adresse:

Postnr./by:

/

Totalkredits forretningskoncept er baseret på et tæt samarbejde mellem et låneformidlende pengeinstitut og
Totalkredit. Kundebetjeningen varetages af pengeinstituttet, og på baggrund heraf er jeg/vi indforstået med
og samtykker i, at alle oplysningerne er tilgængelige for såvel Totalkredit som nedennævnte pengeinstitut i
resten af lånets løbetid.
Jeg/vi er gjort bekendt med og samtykker i, at alle oplysninger om lånet, låntager(e) og ejendom i hele lånets løbetid tilhører
Pengeinstitut:

Lægernes Bank

(herefter kaldet pengeinstituttet) og Totalkredit i forening, uanset om oplysningerne rent praktisk opbevares
af pengeinstituttet eller af Totalkredit. Jeg/vi er indforstået med, at lånet i relation til lovgivningen om personoplysninger skal betragtes som værende såvel Totalkredits som pengeinstituttets eget produkt.
De ovennævnte oplysninger anvendes af pengeinstituttet og Totalkredit til lånets administration, risikostyring, kundepleje samt i forbindelse med rådgivning af låntager(e).
Det præciseres således, at jeg/vi giver samtykke til, at oplysninger om mit kundeforhold i Totalkredit i hele
lånets løbetid videregives til pengeinstituttet til brug for ovennævnte formål.
Jeg/vi giver endvidere samtykke til, at oplysninger om mit kundeforhold videregives til Totalkredits moderselskab, Nykredit Realkredit A/S, til brug for risikostyring i Nykredit-koncernen.
Ved henvendelse til pengeinstituttet eller Totalkredit kan jeg/vi få oplyst, hvilke typer af oplysninger der kan
videregives med mit samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne på baggrund af mit/vores samtykke.
Endelig afgiver jeg/vi følgende samtykker til markedsføring mv. (hvis der er kryds i nedenstående):
Jeg/vi giver hermed samtykke til fremsendelse af markedsføringsmateriale om
realkredit-produkter fra pengeinstituttet:

Ja

Jeg/vi giver hermed samtykke til at blive kontaktet telefonisk via e-mail og/eller
andre elektroniske medier af pengeinstituttet med henblik på markedsføring af
realkreditprodukter:

Ja

Nej

Nej

Hvis jeg/vi har afgivet et lignende samtykke for dette lån til et andet pengeinstitut i Totalkredit-samarbejdet,
tilbagekalder jeg/vi hermed det tidligere samtykke.
Dato:

dd.mm.åååå

Samtykkeerklæringen opbevares i dit pengeinstitut
Totalkredit A/S ▪ Kalvebod Brygge 1-3 ▪ 1780 København V ▪ Tlf. 44 55 54 00 ▪ Fax 44 55 54 67 ▪ CVR-nr. 21 83 22 78

28.04.2010

Låntager(es) underskrift(er)

