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BORGENSFÖRBINDELSE

Område

Lägenhetsnummer

För erläggande på stadgade tider av avtalad hyra samt för fullgörande av de övriga förpliktelser som åligger eller kan komma att åläggas

Namn

Personnummer

i egenskap av hyresgäst hos Göteborg stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget) går undertecknad i borgen såsom för egen skuld.
Borgensåtagandet omfattar även rättegångskostnader samt andra kostnader som Bostadsbolaget åsamkas för att få ut fordran enligt
hyreskontraktet för ovan angiven lägenhet.
Borgensåtagandet avser en

-rumslägenhet i fastigheten

.

Hyran vid inflyttningen utgör
kronor/månad, men hyresbeloppet kan komma att förändras genom sedvanliga hyreshöjningar.
Hyreskontraktet gäller tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.
Denna borgensförbindelse gäller tillsvidare, men borgensmannen har rätt att säga upp sitt åtagande att upphöra att gälla vid det månadsskifte
som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Uppsägning kan dock tidigast ske till en tidpunkt när borgensåtagandet gällt i två
år. Uppsägning skall ske skriftligen.
Jag bekräftar att jag tagit del av informationen på omstående sida innan jag härmed tecknar min borgen.
den

/

År

Borgensmans underskrift

Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress
Postnummer, ort
Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Arbetsgivare, namn
Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Ovanstående borgensmans egenhändiga namnteckning bevittnas.

Vittnes underskrift

Vittnes underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Borgen tecknad hos Bostadsbolaget (bevittning erfordras ej i detta fall)
Legitimation

Sign
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Information till borgensmannen
Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att hyresgästen betalar sin skuld samt upplupna dröjsmålsräntor, avgifter och
kostnader. Med skuld avses förfallna hyror och skadestånd uppkomna till följd av att hyresgästen inte fullgjort sina förpliktelser enligt
hyreskontraktet.
Att borgen ingås såsom för egen skuld innebär att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så snart hyresgästen
försummar sin betalningsskyldighet.
Borgensman skall underrätta Bostadsbolaget om adressändring. Rekommenderat brev om borgensåtagandet, som Bostadsbolaget sänder till
borgensmannen, ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till adress som är angiven i
borgensförbindelsen eller som annars är känd för Bostadsbolaget.
Borgensåtagandet gäller även om eventuell intressegemenskap med hyresgästen skulle upphöra.
Borgensåtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive – under vissa hänsynstaganden – bostaden, måste realiseras.
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av Bostadsbolaget. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med
personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifterna behandlas för att administrera och fullfölja hyresavtalet. Personuppgifterna kan också komma
att lämnas ut till organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar
med i sin fastighetsförvaltning.
Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som finns och hur de behandlas. Om någon
uppgift är felaktig kan du begära rättelse. Personuppgiftsansvarig: Göteborg stads bostadsaktiebolag, Box 5044, 402 21 Göteborg.
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