Fallskärm för ditt billån

Låneskydd – en trygghet för dig och din familj
I valet mellan olika bilmodeller är ofta säkerheten en avgörande
faktor vid bilköp. I orostider som dessa är det dock troligare att det
är din ekonomiska trygghet som håller dig vaken om nätterna.
Därför vill vi erbjuda dig en bättre nattsömn med hjälp av vårt
Låneskydd.
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Mottagaren –
Jag/vi vill teckna Holmgrens Finans Låneskydd för ovan angiven låntagare och intygar med min/vår underskrift att jag/vi är fullt frisk/friska, fullt arbetsför/arbetsföra
Betalar
jag/vi har tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka – och inte har kännedom om sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada, och ej kännedom
om förestående
varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet.
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Låntagare1, underskrift

SC Finans Sverige AB

Låntagare2, underskrift

