Ansökan om överlåtelse leasing privatperson

Villkor
Observera att detta är en ansökan. Överlåtelse mellan konsument och näringsidkare är ej möjligt.
Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) gör en kreditprövning på ny kund och lämnar besked efter mottagen
ansökan. Överlåtelse sker ej tills dess att kontraktet signerats hos en återförsäljare och handlingarna mottagits
samt undertecknats av Volkswagen Financial Services. Samtliga fakturor t. o. m. överlåtelsedatum måste vara
betalda för att överlåtelsen ska kunna behandlas.
För att er ansökan skall prövas hos VFS måste:
– Blanketten vara korrekt ifylld och undertecknad av nuvarande och ny kund
– Kopia på giltigt körkort bifogas med ansökan
Ny kund ansvarar för att en försäkring tecknas per överlåtelsedag.
VFS sköter ägarbyte som sker per överlåtelsedatum enligt avtal.
Avgifter debiteras ny kund
Leasingavtal 3 000 kr inklusive moms
Serviceavtal 420 kr inklusive moms
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Fyll i formuläret direkt på din dator eller skriv ut och fyll i för hand. Alla fält måste fyllas i.
Ansökan skickas som PDF via e-post till overlatelse@vwfs.se eller, via post till
Volkswagen Financial Services, Överlåtelse, 151 88 Södertälje.
Frågor kring er ansökan besvaras via chatt på www.vwfs.se alternativt kundservice.privat@vwfs.se.

Ansökan om överlåtelse leasing privatperson
Avtalsnummer/Kontraktsnummer

Du hittar numret på din faktura.

Nuvarande kund

Ny kund

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-postadress

E-postadress

Underskrift nuvarande kund

Underskrift ny kund

Namnförtydligande nuvarande kund

Namnförtydligande ny kund

Eventuell medsökande
Namn

Personnummer

Telefonnummer dagtid

Fordonsfakta
Registreringsnummer

Mätarställning

Överlåtelsedatum (tidigast den första nästa månad)

E-postadress

Underskrift medsökande
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Ansökan ska vara Volkswagen Financial Services tillhanda senast 15 dagar innan önskat
överlåtesledatum.
År-månad-dag (exempelvis 0000-01-01)

Namnförtydligande medsökande

Försäkring tecknas av ny brukare

Serviceavtal

OBS! Försäkring kan ej överlåtas.
Ny kund ansvarar för att försäkring
tecknas per överlåtelsedatum.

Finns serviceavtal som önskas överlåtas om möjligt?*
Ja, serviceavtalet ska överlåtas om möjligt
Nej, serviceavtalet ska avslutas
* Serviceavtalet överlåts av VSS i samband med överlåtelse av finansavtal.
Fortsättning på nästa sida.
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Varifrån kommer pengarna som kommer att hanteras med anledning av finansieringsavtalet?
Sparande
Lön/pension
Arv/gåva
Fastighetsförsäljning
Annat

Utöver den inkomstskatt som du betalar i Sverige, betalar du också någon inkomstskatt i
något av nedanstående länder?
Ja
Nej

Bedriver du någon verksamhet som har sitt säte (postadress) i något av nedanstående länder?
Ja
Nej

EU-kommissionens förteckning av länder utanför EU med svaga system för bekämpning av penning
tvätt och finansiering av terrorism: Afghanistan, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Nord
korea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa,
Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad & Tobago, Tunisien, Amerikanska Jungfruöarna och Jemen.

Jag försäkrar att jag har lämnat fullständiga
och sanningsenliga uppgifter.
Underskrift ny kund
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Namnförtydligande ny kund

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom
Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB.
Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 70

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972
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Ifylls av eventuell medsökande
Varifrån kommer pengarna som kommer att hanteras med anledning av finansieringsavtalet?
Sparande
Lön/pension
Arv/gåva
Fastighetsförsäljning
Annat

Utöver den inkomstskatt som du betalar i Sverige, betalar du också någon inkomstskatt i
något av nedanstående länder?
Ja
Nej

Bedriver du någon verksamhet som har sitt säte (postadress) i något av nedanstående länder?
Ja
Nej

EU-kommissionens förteckning av länder utanför EU med svaga system för bekämpning av penning
tvätt och finansiering av terrorism: Afghanistan, Amerikanska Samoa, Bahamas, Botswana, Nord
korea, Etiopien, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libyen, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa,
Saudiarabien, Sri Lanka, Syrien, Trinidad & Tobago, Tunisien, Amerikanska Jungfruöarna och Jemen.

Jag försäkrar att jag har lämnat fullständiga
och sanningsenliga uppgifter.
Underskrift medsökande
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Namnförtydligande medsökande

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom
Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB.
Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 70

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972
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