
Nationalitets- och registreringsbeteckning Tillverkare

Tillverkarens typbeteckning Tillverkningsnummer

Luftfartyget

Avser inteckning nr

Inteckningarna skall gälla med företrädesrätt
i ovan upptagen ordningInteckningarna skall gälla med lika rätt

Anteckning
om innehav

Belopp med bokstäver och myntslag/värdeenhet

Innehavarens namn och postadress

Belopp med siffror

Inteckning i

Annat

luftfartyg

Person-/organisationsnummer Postadress

Namn

Namn Telefonnummer dagtid

Postadress Ev. handläggare

Ingivare / Kontaktperson

Ägare

Ansökan avser m m

Upplysningar Här skall anges t.ex.
om luftfartyget är intecknat tillsammans
med reservdelar, om ansökan avser en
gemensam inteckning i fler än ett luft-
fartyg, eller om ansökan avser anteck-
ning om utbyte, avskrivning eller annan
förändring av inteckningen.

Företrädesrätt

Uppgift om inteckningens

belopp och myntslag/

värdeenhet

Anteckning om innehav

av inteckning

Swedish Transport AgencySwedish Transport Agency ANSÖKAN om inteckning i registrerat
luftfartyg
Datum

Transportstyrelsen
Inskrivningsmyndigheten

Box 655

601 15 NORRKÖPING

Sökandes underskrift

Till denna handling skall fogas, se nästa sida!
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Skickas till: Transportstyrelsen, Inskrivningsmyndigheten, Box 655, 601 15 Norrköping.



Till denna handling skall fogas

• Fordringshandling i original. Fordringshandlingen skall innehålla uppgifter om luftfartygets nationalitets- och

registreringsbeteckning. Dessutom skall medgivande om inteckning från den inskrivne ägaren vara tecknat

och styrkt av vittnen på fordringshandlingen.

• Bevis, t.ex. Bolagsverkets registreringsbevis eller motsvarande handling, om vem som får företräda ägaren

om denne är juridisk person. Beträffande utlänning motsvarande handling som också utvisar nationalitet.

Registreringsbevis, personbevis eller motsvarande handling får inte vara äldre än sex månader.
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