
Ansökan om ändring av amortering.

Namn (kredittagare 1)    

Personnummer (kredittagare 1) 

Telefonnummer (kredittagare 1) 

E-post (kredittagare 1)   

 
Namn (kredittagare 2)   

Personnummer (kredittagare 2) 

Telefonnummer (kredittagare 2) 

E-post (kredittagare 2)   

 
Ange lånenummer/avtalsnummer 

(Du hittar information om ditt lånenummer på avin, i appen eller på ecster.se.
Ange samtliga lånenummer som du vill ansöka om tillfällig amorteringsfrihet för).

Arbetsgivare 

Orsak till betalningssvårigheter

 Arbetslöshet  Sjukskrivning  Varsel om uppsägning  Annat:

 Jag samtycker härmed till att de lämnade personuppgifterna behandlas av Ecster för att kunna bedöma, besluta om och administrera 
tillfällig ändring av amortering. Jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke till behandling av personuppgifterna, men 
utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts dessförinnan med stöd av samtycket. Om samtycket återkallas kan ändring av 
amortering inte längre medges. Om du vill återkalla ditt samtycke behöver du kontakta Ecster.

 
  Jag/vi ansöker om tillfällig amorteringsfrihet på grund av betalningssvårigheter relaterade till corona- 

viruset och intygar samtidigt att lämnade uppgifter är korrekta genom att skicka in denna blankett.

Fyll i uppgifterna nedan om du önskar ansöka om tillfällig amorteringsfrihet 
på grund av betalningssvårigheter som är relaterade till coronaviruset. 
Ansökan ska sedan skickas till kundservice@ecster.se

Kontakt
Ecster
Box 2169 
SE-103 14 Stockholm
Kundservice: 08-33 01 30
ecster.se

Kreditgivare Ecster AB 
Box 2169 • 103 14 Stockholm Org. nr: 556993-2311 • Styrelsens säte: Stockholm

Ecster är ett registrerat kreditmarknadsbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt 
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Ecster står under Finansinspektionens  
tillsyn och är registrerat i Bolagsverkets bolagsregister.
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