Formulier aanvragen of wijzigen
maandelijks extra terugbetalen
ABP Hypotheek – SEPA-machtiging

Waarom dit
formulier?

Met dit formulier geeft u voor uw ABP Hypotheek aan dat u maandelijks extra terugbetalen wilt aanvragen, wijzigen of
stopzetten. Per maand mag u minimaal € 25,- per leningdeel extra terugbetalen. En maximaal € 500,- in totaal voor de hele
hypotheek. U kunt geen b
 edragen achter de komma invullen. Verder moet u ook aangeven op welk(e) leningde(e)l(en) Obvion
deze aflossing moet verwerken.

Kunnen extra
terugbetalingen
zonder vergoeding
plaatsvinden?

Hoeveel u per kalenderjaar extra kunt terugbetalen is afhankelijk van uw Algemene Voorwaarden. Als u meer terug wilt betalen,
brengen wij hiervoor mogelijk een vergoeding in rekening. Kijk op mijnobvion.nl welke regels voor u van toepassing zijn.
Let op: Extra terugbetalen kan fiscale gevolgen hebben. Als u hierover een advies wenst, ga dan naar uw onafhankelijke adviseur.

Maandelijks extra
• Uw reguliere maandtermijn en het bedrag van de extra terugbetaling schrijft Obvion maandelijks in één keer af. Staat er
terugbetalen 		 onvoldoende saldo op uw rekening? Dan kan de volledige afschrijving niet doorgaan. Hierdoor loopt u een achterstand
		

op. Het is daarom belangrijk dat u voldoende saldo op uw rekening hebt. Als er sprake is van een betalingsachterstand

		

wordt het maandelijks extra terugbetalen door Obvion stopgezet.

• Obvion incasseert de eerste extra terugbetaling in de maand ná ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier.
• In geval van stopzetten of wijzigen verwerkt Obvion dit vóór de incassodatum die volgt op de maand van uw verzoek.
• Incasseren wij op dit moment van meerdere IBAN-rekeningen? Neem dan contact met ons op via obvion.nl/contact.
• Maandelijks extra terugbetalen is niet mogelijk voor hypotheekvormen van spaarproducten.
•	Maandelijks extra terugbetalen kan fiscale gevolgen hebben waardoor de polis/bankspaarrekening SpaarGerust niet
geheel aftrekbaar is in box 1.
• Als u maandelijks een klein bedrag extra terugbetaalt , dan kan het zijn dat het reguliere maandbedrag voor uw hypotheek
		

niet lager wordt. Wij passen het maandbedrag alléén aan als dit bedrag direct met meer dan €1 daalt. Uiteraard heeft de

		

extra terugbetaling wel meteen invloed op de hoogte van uw schuldrest.

Persoonlijke		
Gegevens
Naam en voorletters

Aanvrager 1

Aanvrager 2

Adres
Postcode
Woonplaats
E-mail
Telefoonnummer

1 van 2

Keuzes

Ik wil (kies één optie):
maandelijks extra terugbetalen aanvragen
het bedrag van mijn huidige maandelijkse extra terugbetaling wijzigen
mijn huidige maandelijkse extra terugbetaling verlengen
stoppen met maandelijks extra terugbetalen
Hypotheeknummer:
Geef hieronder aan op welk leningdeel van uw hypotheek u de maandelijkse extra terugbetaling wilt aanvragen, wijzigen of
stopzetten. Heeft u recent een aanpassing op uw hypotheek gedaan? Dan kan het zijn dat uw leningdeelnummer is veranderd of gaat
veranderen. Vul dan het nieuwe leningdeelnummer in.
Leningdeelnummer:

		

Huidige maandelijkse

Nieuwe maandelijkse

Stopzetten per /

extra terugbetaling*

extra terugbetaling

verlengen tot **

				

(minimaal €25, maximaal €500)

.......................

€ ..........,-

€ ..........,-

Datum ....................................... (dd/mm/jjjj)

.......................

€ ..........,-

€ ..........,-

Datum ....................................... (dd/mm/jjjj)

*Vul dit alleen in als u nu al maandelijks extra aflost en u het aflosbedrag wilt wijzigen.
**Geef hier aan tot wanneer u de maandelijkse extra terugbetaling wilt laten lopen of verlengen. Als u geen datum invult
stopt de maandelijkse extra terugbetaling automatisch op de einddatum van uw leningdeel.

Formulier SEPA		
Rekeninghouder 1
Rekeninghouder 2
machtiging
Naam en voorletters			
automatische
Voorvoegsel			
afschrijving
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Email
IBAN:
(u moet dezelfde IBAN gebruiken waarvan op dit moment het maandbedrag voor uw lening wordt geïncasseerd)
Door ondertekening van dit formulier:
– 		geeft u toestemming aan Obvion N.V., Postbus 3005, 6401 DM Heerlen, Nederland, met incassant ID ABP:
NL72ABP410740000003, om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank voor het te betalen bedrag
voor bovenstaande lening.
– 		geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag aan extra aflossingen van uw IBAN af te
			schrijven overeenkomstig de opdracht van Obvion N.V.
– 		als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
			afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Obvion informeert u schriftelijk minstens 6 dagen voor een nieuw te incasseren bedrag over een wijziging van het maandbedrag
van uw lening.

Datum

Datum

Plaats

Plaats

Handtekening 1e rekeninghouder

Handtekening 2e rekeninghouder

Je kunt het volledig ingevulde formulier insturen. Per mail: info@obvion.nl. Per post: Obvion, Postbus 3005, 6401 DM Heerlen
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Ondertekening

