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iMeðferð sjóðsins á persónuupplýsingum 
umsækjanda má finna hér. PRENTA VISTA HREINSA

Úrsögn úr greiðslujöfnun

Umsækjandi

Nafn aðalskuldara Kennitala aðalskuldara

Heimilisfang Póstnúmer og sveitarfélag

Nafn samskuldara Kennitala samskuldara

Heimilisfang Póstnúmer og sveitarfélag

Lánanúmer 

Annað

Athugið að skilyrði er að lán umsækjanda hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna séu í fullum skilum.

• Lántakandi getur hvenær sem er fallið frá ákvörðun um að óska eftir greiðslujöfnun. Skilyrði fyrir slíkri 
breytingu er að lánið sé í fullum skilum (þ.e. engin ógreidd afborgun). Sé skuld á jöfnunarreikningi þegar slík 
ákvörðun er tekin leggst hún við höfuðstól lánsins og greiðist á eftirstöðvum lánstíma.

• Þessi undirskrift er til staðfestingar þess að hafa kynnt mér/okkur upplýsingar varðandi greiðslujöfnun fast-
eignaveðlána sem m.a. koma fram á heimasíðu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna.

Ég segi mig hér með frá greiðslujöfnun vegna ofangreinds láns/lána með vísan til heimildar í lögum nr. 107/2009 
um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.

Við segjum okkur hér með frá greiðslujöfnun vegna ofangreinds láns/lána með vísan til heimildar í lögum nr. 
107/2009 um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins.

Staður og dagsetning 

Undirskrift aðalskuldara Undirskrift samskuldara

Undirritun

Símanúmer aðalskuldara   

Netfang aðalskuldara

Símanúmer samskuldara   

Netfang samskuldara

ATH: Umsókn um úrsögn úr greiðslujöfnun þarf að hafa borist sjóðnum eigi 
síðar en 10 dögum fyrir gjalddaga eigi hún að
koma til framkvæmda næsta gjalddaga. Berist umsóknin eftir þann tíma skal 
úrsögn taka gildi næsta gjalddaga þar á eftir.
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