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Beiðni um veðflutning 

Skráður skuldari Kennitala 

Heimilisfang Póstnúmer og staður

Netfang Sími/GSM

Meðskuldari Kennitala

Lán óskast flutt af eigninni: Fastanúmer

Nýr veðstaður

Fastanúmer á nýjum veðstað Veðréttur á nýjum veðstað

Veðréttur Lánsnúmer Útgáfudagur Staða láns nú

Áhvílandi lán á fyrri veðréttum á nýju veði

 Veðbókarvottorð stimplað af sýslumanni
 Eftirstöðvar áhvílandi lána og síðustu greiddu greiðsluseðlar
 Afrit af tryggingabréfum sem hvíla á eigninni (ef við á)
 Afrit af kaupsamningi (ef við á)
 Verðmat óski sjóðurinn eftir því. Afrit af þinglýstum kaupsamningi hafi eign skipt um eigendur á síðustu þremur árum

Gögn sem þarf að skila með umsókn

Upphafsstafir _______________

Upphafsstafir _______________1/2

Lánsnúmer Upphafleg fjárhæð Útgáfudagur
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Staður og dagsetning

Undirskrift skuldara Kennitala

Undirskrift meðgreiðanda Kennitala

Útfyllist af starfsmanni sjóðsins:

Vottar að réttri dagsetningu, undirskriftum og fjárræði aðila:

Nafn Kennitala

Nafn Kennitala

bls. 2/2

Með undirskrift minni samþykki ég að þær upplýsingar sem ég veiti í þessari umsókn verði vistaðar og skráðar í viðskiptasögu 
mína hjá Stapa lífeyrissjóði. Öll vinnsla á persónuupplýsingum, þ.m.t. öflun, skráning, vistun og meðferð þeirra er í samræmi við 
lög um persónuvernd og persónuverndarstefnu Stapa lífeyrissjóðs sem birt er á heimasíðu sjóðsins. 
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