Formulier inpandgeving en
begunstiging verzekering
Waarom dit
formulier?

Als u een overlijdensrisicoverzekering of een levensverzekering (die gekoppeld is aan uw Levenhypotheek) heeft afgesloten of
aangevraagd, kunt u die via dit formulier verpanden aan Obvion N.V. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om een derde 		
begunstigde aan te wijzen. Dit kan fiscale of juridische gevolgen hebben. Neem voor advies contact op met uw adviseur.

	Let op: Met de opdracht tot betaling tekent u ook direct voor verpanding van de verzekering aan Obvion N.V. Het is dus de
bedoeling dat u, afhankelijk van uw keuze, alleen het deel Verpanding óf alleen het deel Opdracht tot betaling ondertekent.

De
ondergetekenden:

Hypotheeknummer:
1.

		

Verzekeringsnemer 1

		

Naam, voorvoegsel en voorletters

		

Plaats

		

hierna te noemen: “de verzekeringsnemer(s)”;

		

2.

Verzekeringsnemer 2

Obvion N.V., statutair gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen “de pandhouder”,
		

in aanmerking nemende:
- dat de verzekeringsnemer(s) bij

		

hierna te noemen de “de verzekeringsmaatschappij”

		

onder polisnummer

		

op het leven van

		

een verzekering heeft (hebben) afgesloten of aangevraagd/zal afsluiten tot een bedrag van €

-	dat de verzekerde(n) (in geval van een overlijdensrisicoverzekering) of de verzekeringnemer(s) (in geval van een levensverzekering) een offerte met bovenvermeld offertenummer voor een bij de pandhouder af te sluiten (hypothecaire) geldlening
heeft (hebben) geaccepteerd en zich uit hoofde hiervan bij een - zonder nadere omschrijving - bij partijen genoegzaam
bekende overeenkomst van geldlening (met hypotheekstelling) als hoofdelijk schuldenaar jegens de pandhouder zal (zullen)
verbinden.

Verklaren te zijn
		1.	
tot (meerdere) zekerheid voor al hetgeen de verzekeringsnemer(s) jegens de pandhouder uit hoofde van de ( hypothecaire)
overeengekomen
geldlening verschuldigd is (zijn) of zal (zullen) zijn, geeft (geven) de verzekeringsnemer(s) aan de pandhouder in pand, die
als volgt:
in pand van de verzekeringsnemer(s) aanvaardt, alle rechten en aanspraken, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht
op afkoop, op belening, op premievrijmaking en op aanwijzing van de begunstigde casu quo wijziging van de bestaande
begunstiging, welke de verzekeringsnemer(s) kan (kunnen) of zal (zullen) kunnen ontlenen aan de hiervoor bedoelde
overeenkomst van levensverzekering. Van deze inpandgeving zijn nadrukkelijk uitgesloten alle rechten voortvloeiende uit of
samenhangend met een eventuele arbeidsongeschiktheidsverzekering;
		2. 	de pandhouder, voor zover nodig daartoe bij deze onherroepelijk gemachtigd, wijst zichzelf aan als eerste begunstigde
van hiervoor bedoelde overeenkomst van levensverzekering tot het beloop van ten hoogste al hetgeen uit hoofde van de
geldlening verschuldigd is of zal zijn, welke begunstiging door de pandhouder wordt aanvaard;
		3. 	de verzekeringsnemer(s) heeft (hebben) verklaard dat hij/zij tot voornoemde verpanding bevoegd is (zijn) en dat op de
rechten en vorderingen die voor hem/haar (hen) uit de verzekering voortvloeien geen beperkte rechten rusten;
		

4. 	in afwijking van de begunstigingsaanwijzing ten behoeve van de pandhouder is, respectievelijk blijft een door de
verzekeringsnemer(s) aangegeven begunstiging van kracht, mits de afgesloten levensverzekering is verpand aan de pandhouder en de desbetreffende begunstigde(n) aan de verzekeringsmaatschappij last en volmacht heeft (hebben) verleend de
uitkering aan de pandhouder te voldoen ter voldoening van al hetgeen door de schuldenaar (schuldenaren) op grond van
de akte van geldlening met bovenvermeld offertenummer aan de pandhouder verschuldigd is;

		

5. 	nadat de schuld geheel aan de pandhouder is voldaan zal de pandhouder afstand doen van haar rechten uit hoofde van de

		

6. 	deze inpandgeving en aanwijzing als begunstigde geschiedt onder de op de lening van toepassing zijnde (algemene)

gesloten levensverzekering en zal zij zulks mededelen aan de verzekeringsmaatschappij;
voorwaarden en bepalingen;
		
7. 	zonder schriftelijke toestemming van de pandhouder is (zijn) de verzekeringnemer(s) niet bevoegd de hierbij verpande
rechten aan derden over te dragen, te leveren of daarop een recht van vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een
ander dan pandhouder te vestigen;
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8.	de verpanding van de rechten geschiedt met alle afhankelijke rechten en nevenrechten daaraan verbonden. Voor zover enig
afhankelijk recht of nevenrecht niet reeds door de pandhouder als pandhouder kan worden uitgeoefend, verleent (verlenen)
verzekeringnemer(s) bij deze een onherroepelijke volmacht aan de pandhouder om dat recht uit te oefenen in naam en voor
rekening van de verzekeringnemer(s) en in eigen naam;

			

9. 	zolang algehele voldoening van al hetgeen de pandhouder heeft te vorderen niet heeft plaatsgevonden, is de pandhouder,
met uitsluiting van de verzekeringnemer(s), zelf bevoegd en wordt de pandhouder door de verzekeringnemer(s) hierbij
onherroepelijk gemachtigd, met het recht van substitutie, alle rechten welke aan de verzekeringnemer(s) toekomen uit
hoofde van de in artikel 1 bedoelde overeenkomst van levensverzekering uit te oefenen. Onder die rechten zijn in ieder geval
begrepen het recht begunstigden aan te wijzen alsmede het recht van afkoop en het recht op uitkering. De verzekering
nemer(s) is (zijn) verplicht alle daartoe vereiste medewerking te verlenen;

			

10.	krachtens de hem bij deze akte door de verzekeringnemer(s) verleende bevoegdheid en onherroepelijke volmacht is de pandhouder gerechtigd:
a. zichzelf als begunstigde aan te wijzen tot het bedrag, dat hij van geldnemer(s) zal blijken te vorderen te hebben op het
tijdstip van overlijden van de verzekerde respectievelijk op het tijdstip van uitkering van deze verzekering, de uitkering
te innen en uit het geïnde te voldoen hetgeen de pandhouder van geldnemer(s) te vorderen heeft;

				

b. h
 etgeen de pandhouder zelf ingevolge deze verpanding van de verzekeringsmaatschappij te vorderen mocht krijgen, te
ontvangen, daarvoor kwijting te geven en zo nodig de uitkering in rechte te vorderen, alsmede het door hem ontvangene
te verrekenen met hetgeen de pandhouder van geldnemer(s) te vorderen heeft, onder gehoudenheid van de pandhouder
terstond aan de verzekeringnemer(s) uit te keren de som, waarmede de ontvangen gelden zijn vordering te boven gaan,
behoudens zijn recht tot verrekening met deze uit te keren som, hetgeen hij na die eerste verrekening nog te vorderen
mocht blijken te hebben.

			

11.	de verzekeringnemer(s) verbindt (verbinden) zich de premie der verzekering stipt op de vervaldagen te voldoen en het
schriftelijke bewijs van betaling binnen drie dagen na een daartoe strekkend verzoek van de pandhouder aan de pandhouder te tonen. Bij nalatigheid van de verzekeringnemer(s) in de betaling van de premie zal de pandhouder gerechtigd zijn tot
voldoening daarvan over te gaan en zal (zullen) de verzekeringnemer(s) gehouden zijn het door de pandhouder namens
hem/haar (hen) betaalde bedrag onmiddellijk op vertoon door de pandhouder van een schriftelijk bewijs van betaling te
vergoeden;

			

12.	bij gebreke van behoorlijke voldoening door geldnemer(s) van het door geldnemer(s) aan de pandhouder verschuldigde
zal laatstgenoemde gerechtigd zijn en wordt hij bij deze onherroepelijk gemachtigd de door de verzekeringnemer(s) aan
de pandhouder verpande rechten te executeren, teneinde het aan de pandhouder verschuldigde uit hetgeen aldus door de
pandhouder verkregen wordt te verhalen, onverminderd het bepaalde in artikel 7;

			

13.1	de pandhouder wijst zichzelf aan als eerste begunstigde vóór (een) eventueel reeds in de polis aangewezen begunstigde(n)

			

13.2 	in het geval een ander dan de pandhouder reeds als eerste begunstigde in de polis is aangewezen en deze ander zijn aan-

en wel voor het bedrag dat geldnemer(s) ten tijde van de uitkering aan de pandhouder verschuldigd is (zijn);
				
			

wijzing als eerste begunstigde heeft aanvaard, wordt deze akte door die ander mede-ondertekend ten bewijze van het feit
dat hij akkoord gaat met wijziging van de begunstiging ten behoeve van de pandhouder;

			

13.3

de pandhouder verklaart hierbij de begunstiging te zijnen behoeve te aanvaarden;

			

13.4

I de artikelen 11.1, 11.2 en 11,3 zijn niet van toepassing indien de pandhouder heeft ingestemd met toepassing van de
partnerconstructieen de (oorspronkelijke) begunstigde de verzekeringsmaatschappij via een door hem ondertekende
“Opdracht tot betaling” opdracht heeft gegeven om de uitkering bij overlijden van de verzekerde rechtstreeks te v oldoen
aan de pandhouder;

				

II Indien de partnerconstructie van toepassing is:
a. blijft de (oorspronkelijke) begunstiging ongewijzigd;
b. verleent de begunstigde aan de verzekeringsmaatschappij opdracht om de uitkering bij overlijden van de v erzekerde
rechtstreeks te voldoen aan de pandhouder.

			

14. 	opdat de verzekeringsmaatschappij voor aantekening op de polis zorg kan dragen is de pandhouder bevoegd van deze
inpandgeving en de overige inhoud van deze akte aan de verzekeringsmaatschappij bij schriftelijk stuk of op zodanige
andere wijze, als hij in zijn belang gewenst of nodig zal oordelen, kennis te geven;

			

15. 	in geval van een levensverzekering en indien de hypothecaire geldlening opeisbaar is, heeft de pandhouder het recht om de verzekering, conform het daaromtrent in de polisvoorwaarden bepaalde, af te kopen en alsdan de afkoopwaarde te innen en uit deze
afkoopwaarde te voldoen hetgeen pandhouder uit hoofde van de hypothecaire geldlening van geldnemer(s) te vorderen heeft;

			

16. 	de verzekeringsmaatschappij zal voor de grootte van de vordering die de pandhouder op geldnemer(s) heeft, uitsluitend mogen afgaan op het door de pandhouder aan haar opgegeven bedrag van die vordering. Een door de pandhouder getekend uittreksel
uit haar administratie strekt zowel tegenover geldnemer(s) als de in artikel 1 bedoelde begunstigde tot volledig bewijs van
haar vordering op geldnemer(s). Een en ander behoudens tegenbewijs.

2 van 3

Verpanding

Plaats

Datum

1. Verzekeringsnemer 1		

Verzekeringsnemer 2

2. Pandhouder			

3. Begunstigde*

Carlo van Kemenade,
Directievoorzitter
, begunstigde, gaat akkoord met wijziging van de begunstiging ten behoeve van de pandhouder en geeft hierbij aan de
pandhouder, voor zover nodig, onherroepelijk volmacht om de uitkering te innen en uit het geïnde te voldoen hetgeen de pandhouder van geldnemer(s) te vorderen heeft.
* is de begunstigde een ander dan de pandhouder en heeft de begunstigde de begunstiging te zijnen behoeve aanvaard, dan
dient de begunstigde, ten bewijze dat hij akkoord gaat met wijziging van de begunstiging ten behoeve van de pandhouder, deze
akte van verpanding mede te ondertekenen.
De ondergetekende(n) geeft (geven) hierbij onherroepelijk last een volmacht aan de bovengenoemde verzekeringsmaatschappij, om - mits de verzekering tot stand komt - de hem/haar (hen) toekomende uitkering uit hoofde van de onder bovengenoemd
polisnummer bij de verzekeringsmaatschappij gesloten verzekering aan te wenden voor de terugbetaling van al hetgeen de
pandhouder nu of op enig ander moment van geldnemer(s) genoemd in de hiervoor vermelde (voorbeeld)offerte te vorderen
heeft.
Begunstigde verpandt bij deze reeds nu voor alsdan aan de pandhouder zijn rechten en vorderingen (waaronder het recht op
uitkering) welke voor hem bij overlijden van de verzekerde voortvloeien uit vorengenoemde polis. Deze verpanding geschiedt
voor de terugbetaling al hetgeen de pandhouder nu of op enig ander moment van geldnemer(s) genoemd in de hiervoor vermelde (voorbeeld)offerte te vorderen heeft.
Begunstigde verklaart dat hij bevoegd is tot de hiervoor vermelde verpanding en dat op bedoelde rechten en vorderingen geen
beperkte rechten rusten.
Begunstigde kan deze opdracht tot betaling niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de pandhouder intrekken.
Plaats				

Datum

1. Verzekeringsnemer 1			

Verzekeringsnemer 2

2. Pandhouder			

Begunstigde

Carlo van Kemenade,
Directievoorzitter
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Opdracht tot
betaling

