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Handtekening 2e schuldenaar

U heeft bij Lloyds Bank een hypotheek met een overbrugging aangevraagd. De 
hoogte van een overbrugging bij Lloyds Bank bedraagt maximaal de verkoopprijs 
van uw verkochte woning (of 90% van de actuele marktwaarde of verkoopprijs als 
de woning nog niet definitief is verkocht), verminderd met de hypotheekschuld op 
die woning.

In uw geval is bij de beoordeling van de hoogte van de overbrugging 
eveneens rekening gehouden met de opgebouwde waarde in uw 
spaarhypotheekverzekering bij 

 
(naam verzekeraar) 

met polisnummer
 

Deze opgebouwde waarde wordt door de hypotheekverstrekker van de door u 
verkochte woning mogelijk direct verrekend met de af te lossen hypotheekschuld. 
Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de 
hypotheekverstrekker van de door u verkochte woning.

Mocht de opgebouwde waarde niet direct worden verrekend bij de overdracht van 
deze woning, dan dient de waarde van uw spaarhypotheekverzekering door u te 
worden ingebracht ter aflossing van de overbrugging bij Lloyds Bank.

U dient de verzekeraar van uw spaarhypotheekverzekering hiervan op de hoogte 
te brengen.  

Hierbij verklaart u akkoord te gaan met, en zorg te dragen voor het inbrengen van 
de waarde van uw spaarhypotheekverzekering ter aflossing van uw overbrugging 
bij Lloyds Bank, binnen 6 weken na overdracht van de door u verkochte woning.
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