
Ikano Bank AB (publ.). Landsvägen 52, plan 6, Box 1007, 172 21 Sundbyberg. Telefon 08 514 203 00, fax 08 514 203 50
Hyllie Boulevard 26, 215 32 Malmö. Telefon 010 330 00 03
Bankgiro 478-3593. Organisationsnummer 516406-0922. www.ikanobankforetag.se

Ansökan  
om överlåtelse

Avtalsnummer*

Namn*

Organisationsnummer*

Kontaktperson*

Telefon*

E-postadress*

Namn*

Organisationsnummer*

Adress*

Postnummer och ort*

Telefon* Mobiltelefon*

Kontaktperson*

Anledning till överlåtelse*

Nuvarande kund: Tillträdande kund:

Mobiltelefon*

Ev. avvikande fakturaadress

E-postadress*

Datum Namnteckning firmatecknare- Nuvarande kund Datum Namnteckning firmatecknare - Tillträdande kund

Tillträdande kund är införstådd med att Ikano Bank inte har något att göra med valet av leasingobjekt, utan att Ikano Banks roll uteslutande består i att finansiera utrustning som kunden 
önskar få tillgång till. Villkoren för detta framgår av de allmänna villkor som är del av det aktuella avtalet. Ikano Bank har således som uthyrare inte något ansvar för leasingobjektets kvalitet, 
prestanda och skick eller dess lämplighet för kunden. Fel eller brist i hyresobjektet berättigar inte kunden till uppskov med, innehållande av eller avdrag på betalningar enligt hyresavtalet.

Nuvarande kund och tillträdande kund godkänner genom undertecknandet av denna handling att Ikano Bank överlämnar information om nuvarande kund, tillträdande kund och det aktuella 
avtalet till den leverantör som levererat objektet som är föremål för avtalet. 

Nuvarande kund godkänner genom undertecknandet av denna handling att Ikano Bank överlämnar en kopia på det aktuella avtalet till den tillträdande kunden. 

Efter kreditbedömning och godkännande av tillträdande kund, sänds överlåtelsehandlingar ut. När påskriven överlåtelsehandling erhållits i retur genomförs överlåtelsen. Överlåtelse sker 
från och med nästa hyresperiod. Tillträdande kund debiteras en överlåtelseavgift om 2,300 kronor ex moms i samband med första fakturan.

Att du gjort denna ansökan innebär inte att överlåtelsen är godkänd. 

*Alla fält markerade med * måste fyllas i.

Underskrift

Ikano Bank AB (publ.) Leasing, Box 210 24, 200 21 Malmö. Telefon: 08-514 203 20.Mail: kundsupport@ikano.se
Bankgiro 478-3593. Organisationsnummer 516406-0922. Styrelsen har sitt säte i Älmhult.
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