
Axactor Norway
Grønland 53 –Postboks 675 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 755000
www.axactor.no

Navn

Fornavn / etternavn

Gift Eier bolig

Antall hjemmeboende barn som du forsørger og når de er født:

Arbeidserfaring:

Ektefelle/samboers arbeidserfaring:

Utdanning utover grunnskole:

Ektefelle/samboers utdanning utover grunnskole:

Leier boligSamboende Enslig

videre kalt «søker»,

Gate/husnummer, postboks

fødselsnummer

oppdragsgivere, om en avtale om en helhetlig løsning på dine gjeldsproblemer.

søker Axactor på vegne av sine

Postnummer

Att: Navn Etternavn

Sted

Dag

Søknad om frivillig utenrettslig gjeldsordning

Opplysninger om søker

Måned År

Poststed Land

For å behandle din søknad er vi avhengig 
av at du fyller ut punktene nedenfor, samt 
vedlegger dokumentasjon og tilleggs- 
informasjon der dette er nødvendig. Se 
for øvrig punkt under «dokumentasjon».

For raskere behandling ber vi om at 
svarene er så utfyllende og korrekte som 
mulig.

Ved spørsmål tilknyttet utfylling av  
skjema, ta kontakt på telefon 32 75500.

Her må du også spesifisere om det er 
særkullsbarn, delt omsorg og evt. andre 
netter med samvær med barnet.



Inntektskilder:

Fremtidige mulige inntektskilder:

Samboers/ektefelles økonomi:

Axactor Norway
Grønland 53 –Postboks 675 Strømsø, 3003 Drammen
Telefon: 32 755000
www.axactor.no

Før opp stillingsprosent dersom denne 
er under 100%. Vil det være mulighet 
for høyere stillingsprosent i fremtiden? 
Begrunn.

Her må du føre opp hva som er  
bakgrunnen for betalingsproblemene,  
samt hvilke tiltak som er gjort for å bedre 
den økonomiske situasjonen.

Her må du fylle ut hvilke inntekter du har, 
og hvilke utgifter du har. Inntekter føres 
under kolonnen «inntekter». Utgifter 
føres under kolonnen «utgifter».
Utgifter til livsopphold fastsatt av depar-
tementet og skal dekke det som trengs 
av utgifter. I tillegg har vi behov for å vite 
hvilken utgift du har til husleie og skatt. 
Dersom du eier bolig har vi behov for å 
vite hvor mye du betaler i rente hver mnd, 
samt utgifter til kommunale avgifter.

Dersom du er ektefelle/samboer er det 
også behov for oversikt over dette da det 
kan ha betydning for en evt. avtale.

Bakgrunn for søkers betalingsproblemer

Oversikt over nåværende økonomiske situasjon:

Inntekter/utgifter pr år Inntekter Utgifter
Inntekt før skatt

Husleie

Livsopphold
Skatt

Inntekter/utgifter pr år Inntekter Utgifter
Inntekt før skatt
Husleie
Livsopphold
Skatt
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Det er normalt ikke anledning til å 
beholde ting av verdi i en gjeldsordning, 
da disse må realiseres for å betjene 
utestående krav. I helt spesielle tilfeller kan 
det gjøres unntak. Verdien må da oppgis 
i dette feltet, og du må skrive en begrun-
nelse for hvorfor dette ønskes beholdt.

Her skal ditt totale gjeldsbilde på  
søknadstidpunkt fremkomme. Før  
også opp hvordan gjelden er fordelt  
under de ulike postene.

Her skal dine saker hos Axactor  
fremkomme. Saksbehandler vil kunne 
hjelpe deg å fylle ut korrekt saksnummer 
og saldo på tidspunktet for søknaden.

Formuesgoder:

Gjeld:

Dine saker hos Axactor

Saksnummer Utestående Kreditor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totalt

Total gjeld:

Av total gjeld utgjør

Studiegjeld

Straffegjeld

Boliggjeld

Forbruksgjeld

Privat gjeld

Gjeld til staten

Bidragsgjeld

Annen gjeld
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Huk av i boksene for dokumentasjonen 
som vedlegges.
Dersom du har noe av verdi må dette 
opplyses og dokumenteres.
Dersom du har delt omsorg for barn 
trenger vi kopi av særavtalen.
Dersom noen av inntektskildene dine 
kommer fra NAV/kommunen trenger vi 
kopi av dette vedtaket.
Det kan i tillegg være behov for  
ytterligere informasjon eller  
dokumentasjon for å kunne vurdere din 
søknad. Saksbehandler vil da ta kontakt 
med deg for å etterspørre denne.

Dokumentasjon

Selvangivelse og siste 3 måneders lønnslipper,  
samt kopi av husleiekontrakt

Opplysninger om eventuelle eiendeler, slik som fast eiendom, bil, 
båt og lignende, dokumentert med verdi og heftelser

Dersom delt omsorg for barn: Kopi av samværsavtale

Kopi av vedtak for økonomisk støtte fra NAV/kommunen

Øvrig gjeld

Utgangspunktet for å kunne forhandle om en utenrettslig gjeldsordning er at 
gjelden erkjennes som rettmessig. Dette gjøres for overnevnte saker ved å signere 
dette dokumentet. 

Søker bekrefter også med dette at opplysningene i denne saken er korrekte.

Sted og dato

Signatur
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