ANSÖKAN OM BORGEN
Lägenhetsnr

Nuvarande hyra

Namn

Personnr (10 siffror)

Kundnr

Gatuadress

Postnr

Telefon arbete

Telefon bostad

Sökande
Ort

Medsökande
Namn

Personnr (10 siffror)

Gatuadress

Postnr

Telefon arbete

Telefon bostad

Kundnr
Ort

1. Borgensman
Namn

Telefon arbete

Adress

Telefon bostad

Postadress

Lägenhetsnr

Personnr (10 siffror)

Civilstånd

Medborgarskap

Hyresvärd

Telefon

Arbetsgivare/företag

Organisationsnr (om du har eget företag)

Årsinkomst

Anställningsår

Personalchef

Telefon

2. Borgensman
Namn

Telefon arbete

Adress

Telefon bostad

Postadress

Lägenhetsnr

Personnr (10 siffror)

Civilstånd

Medborgarskap

Hyresvärd

Telefon

Arbetsgivare/företag

Organisationsnr (om du har eget företag)

Årsinkomst

Anställningsår

Personalchef

Telefon

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Jag godkänner att personupplysningar görs på dessa uppgifter.
Datum

Datum

…………………………………………………………………………………………………………..
Namnteckning borgensman 1

…………………………………………………………………………………………………………..
Namnteckning borgensman 2

Postadress: Box 115, 136 22 Haninge
Bankgiro: 5547-8184

Besöksadress: Rudsjöterrassen 5
Styrelsens säte: Haninge

Telefon: 08-606 89 00 vx
Orgnr: 556556-5073

www.haningebostader.se

UPPLYSNINGAR
Borgen är ett åtagande av en eller flera personer att ansvara för att annan – i detta fall hyresgäst – fullgör sina
förpliktelser.
Den som går i borgen kallas borgensman.
Att borgen ingås som för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så snart
hyresgästen försummar sin betalningsskyldighet.
Om två borgensmän svarar för en för båda och båda för en för exempelvis en hyresfordran, så innebär detta att de
svarar solidariskt, d.v.s. var och en av dem kan av värden krävas att betala hela skulden.
Den borgensman som tvingats att betala hela beloppet kan återkräva sin andel av den andre borgensmannen.
Borgensmannen kan i sin tur utkräva vad de fått betala av hyresgästen.
När borgen tecknas för en hyresgäst bör borgensmannen erhålla ett ex av borgensförbindelsen jämte kopia av
hyresavtalet som bilaga.
Hyresvärden får foga sitt ex av borgensförbindelsen som bilaga till hyresavtalet.
Skulle hyresgästen inte uppfylla sina åtaganden, exempelvis inte betala hyran, bör värden underrätta borgensmännen
så snart som möjligt så att de har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit alltför stor.
Ett bostadshyresavtal löper i regel tills vidare. Viss tvekan kan råda kring borgensmannens möjlighet att frigöra sig från
borgen för ett sådant avtal.

