
SØKNAD OM KREDITT FRA DEN NORSKE LEGEFORENINGS 

LÅNEFOND FOR PRIVAT LEGEPRAKSIS 
Søknaden sendes til: Lånefondet, Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO 

 

 

 
Søker: 

Fornavn:_______________________________________ 

Etternavn:______________________________________ 

Personnummer (11 siffer):_________________________ 

Boligadresse:___________________________________         

Postnr./-sted: ___________________________________          Mobiltlf.:___________________

  

E-postadresse:___________________________________ 

   

Har du vært medlem av folketrygden (bosatt/arbeidet) i  

Norge i over 3 år?:                                                                          Ja _____             Nei ______ 

Har du, eller har du tidligere hatt kreditt  i Lånefondet                  Ja _____             Nei_______  

Opplysninger om praksisen det søkes kreditt til: 

Solopraksis:________   Deltaker i flerlegepraksis, antall leger: _________    

 

Søkers totale antall timer pr. uke:________       Fagområde: ____________________________ 

 

Navn praksis: ________________________       Adresse:_______________________________            

Fra når:____________________ 

Fastlegeavtale:_____Priv.prakt.spesialist m/driftsavtale:_____   Praksis uten driftsavtale:______ 

Jeg søker om kreditt fra Lånefondet (minimumsbeløp kr 100 000) 

Første gangs låntaker (maks kr 1 000 000)                                                   kr____________  

Tidligere låntakere (maks kr 1 000 000 fratrukket restgjeld i Lånefondet)  kr ____________ 

Tidligere kreditt fra Lånefondet: 

Ev. restgjeld i dag: kr ________________________ 

Lånenummer for eksisterende lån: ______________________________________________ 

Hva skal kreditten brukes til dekning av:    Estimert beløp:   

1. Kjøp/overtakelse av eldre praksis     kr ___________ 

2. Etablering av ny praksis      kr ___________ 

3. Kjøp av andel i fellesforetak                                                     kr ___________ 

   (innskudd av egenkapital til aksjeselskap dekkes ikke)        

4. Kjøp av lokaler        kr ___________ 

5. Ominnredning/ombygging lokaler     kr ___________ 

6. Kjøp av inventar/utstyr       kr ___________ 

Totalt investeringsbehov:                                                       kr ___________ 



 

 

Følgende vedlegg må følge søknaden: 

1. Avtale om driftshjemmel med kommunen/helseforetak 

2. Dokumentasjon av behovet for kreditt i form av evt. kjøpsavtale/faktura/kvittering.  

Det gjøres oppmerksom på at kreditten er personlig, slik at faktura stilet til et legesenter 

eller aksjeselskap med flere eiere, ikke gir grunnlag for utbetaling av kreditt til én av 

eierne. Det må i tillegg dokumenteres hva som er kredittkundens personlige forpliktelse 

ifm. investeringen. 

 

Dersom du ikke har de nødvendige vedlegg på søketidspunktet, kan du få et betinget kredittilsagn 

basert på opplysninger gitt i søknadsskjemaet om hva kreditten skal anvendes til. Et slikt 

kredittilsagn kan etablere grunnlag for å inngå de nødvendige avtaler.  

 

Kreditten vil først komme til utbetaling når dokumentasjon iht. punkt 2 over, foreligger.  

        
Fra søker uten fastlegeavtale/driftsavtale kreves pantsikkerhet i fast eiendom  

Dette avtales direkte med Lånefondets bankforbindelse, Intrum Låneadministrasjon, dersom kreditt 

innvilges. 

 

Økonomiske forhold: 

Nedbetalingstid er inntil 12 år, evt. kan kortere nedbetalingstid avtales med Intrum 

Låneadministrasjon 

Rentesatsen fastsettes av sentralstyret. 

Ønskes avdragsfrihet?              Nei ____       1 år_____    2 år_____ 

Lånefondet benytter ordinært kvartalsvis innbetaling (kr 102).  Dersom annen kredittermin ønskes, 

må dette oppgis:                             Halvårlig (kr 149) ______               Månedlig (kr 66) ______ 

Lånefondet benytter ordinært avtalegiro.  Dersom du i stedet ønsker tilsendt giro,  

bes du krysse av her: _________ 

 

Det gjøres oppmerksom på at kredittvurdering av søker blir foretatt.  Kredittvurderingen 

gjøres av Intrum  Låneadministrasjon på vegne av Lånefondet. Det ytes ikke kreditt til søker 

som har betalingsanmerkninger av betydning.  

Kreditt ytes ikke til investeringer foretatt for lenger tid tilbake enn ett år. 

Jeg bekrefter at kreditten skal opptas av meg personlig og at det ikke skal overdras til andre.  

 

 

 

 

________________     ______________________ 

Sted, Dato        Underskrift 


