Formulier SEPA-machtiging
automatische afschrijving
Toelichting
Op de volgende pagina vindt u de SEPA-machtiging(en) voor de automatische afschrijving van de te
betalen bedragen voor uw hypotheek. Graag attenderen wij u op het volgende:
• Wij maken uitsluitend van de SEPA-machtiging(en) gebruik indien de hypothecaire geldlening tot stand is
gekomen.
• De machtiging dient volledig ingevuld te worden en door elke aanvrager ondertekend, ook als de rekening op
naam van één aanvrager staat.
• Wij sturen u minimaal zes dagen voor de eerste afschrijving een bevestiging van deze machtiging(en) en een
aankondiging van de bedragen die wij afschrijven.
• De bankrekening voor automatische incasso dient op naam van de aanvrager(s) te staan. Dit dient te blijken uit
een kopie van een recent bankafschrift of een printscreen van internetbankieren.
• Het is mogelijk om de incasso van één of twee rekeningen te laten plaatsvinden. Dit kan worden aangegeven op
de volgende pagina.
Vriendelijk verzoeken wij u het volgende mee te sturen:
• Kopie voor- en achterkant geldig legitimatiebewijs van alle aanvragers (geen rijbewijs).
• Kopie recent bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) of een printscreen van internetbankieren van elke
rekening waarvan de automatische incasso plaats dient te vinden. Op het bankafschrift of de printscreen dient
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de volledige datum, uw naam en adres zichtbaar te zijn.

Lloyds Bank GmbH • Statutaire zetel te Berlijn, Duitsland • Geregistreerd in handelsregister arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B)
• Bestuurders: Franz von L‘Estocq en Bertil Bos • Voorzitter Raad van Commissarissen: Michael Jones • Nederlandse vestiging is ingeschreven bij de KvK (nr. 72211342) en AFM (nr. 12046352)
• De Entree 254, 1101 EE Amsterdam • Tel: 020 200 83 88

Formulier SEPA-machtiging
automatische afschrijving
Persoonlijke gegevens
Leningnummer (nummer hypotheekaanbod)

Straat en huisnummer

Naam aanvrager

Postcode en woonplaats

Naam mede-aanvrager (indien van toepassing)

Telefoonnummer

Gegevens rekening
%
IBAN

Vult u hier in hoeveel procent u van het hypotheekbedrag wilt laten afschrijven. Wanneer u wenst dat het volledige
hypotheekbedrag wordt afgeschreven van dit IBAN, vult u hier 100% in.

Naam 2e rekeninghouder (indien van toepassing):

Naam 1e rekeninghouder

Gegevens tweede rekening (indien van toepassing)
%

Vult u hier in hoeveel procent u van het hypotheekbedrag wilt laten afschrijven.

IBAN
Naam 2e rekeninghouder (indien van toepassing):

Naam 1e rekeninghouder

Slotbepaling/ondertekening
Door ondertekening van dit formulier:
•

•

Geeft u toestemming aan Lloyds Bank GmbH, handelend onder de naam

voor het hierboven vermelde leningnummer van uw bankrekening af te

Lloyds Bank, hierna te noemen Lloyds Bank, Postbus 93020, 1090 BA te
AMSTERDAM in Nederland met incassant ID NL94ZZZ341225160000

Geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag
schrijven overeenkomstig de opdracht van Lloyds Bank.

•

Verklaart u bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u

om doorlopend inningopdrachten te sturen aan uw bank voor het te

afschrijvingen binnen 8 weken kunt laten terugboeken, mits u binnen deze

betalen bedrag voor het hierboven vermelde leningnummer.

termijn contact heeft opgenomen met uw bank.

Handtekening aanvrager

Datum

D

D

M M

Handtekening mede-aanvrager

J

J

J

J

Plaats

Datum

D

D

M M

J

J

J

J

Plaats

Lloyds Bank

Bij spoed

Telefoonnummer 020 200 83 88

t.a.v. Hypotheek Service Desk

t.a.v. Hypotheek Service Desk

Website

www.lloydsbank.nl

Antwoordnummer 39115*

Postbus 93020

E-mailadres

hypotheek@lloydsbank.nl

1090 WC Amsterdam

1090 BA Amsterdam

*Een postzegel is niet nodig
Lloyds Bank GmbH • Statutaire zetel te Berlijn, Duitsland • Geregistreerd in handelsregister arrondissementsrechtbank Charlottenburg, Berlijn (nr. HRB 190317 B)
• Bestuurders: Franz von L‘Estocq en Bertil Bos • Voorzitter Raad van Commissarissen: Michael Jones • Nederlandse vestiging is ingeschreven bij de KvK (nr. 72211342) en AFM (nr. 12046352)
• De Entree 254, 1101 EE Amsterdam • Tel: 020 200 83 88
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Het formulier kan (als jpg- of pdf-formaat) per e-mail worden verstuurd naar: hypotheek@lloydsbank.nl
U kunt het formulier ook terugsturen naar het volgende adres:

