Wijzigingsformulier
hypotheek na overlijden

Doel van dit
U bent een dierbare verloren. Waarschijnlijk komt er nu veel op u af. Er is veel te regelen, waaronder de hypotheek.
formulier	Met dit formulier kunt u aangeven welke situatie van toepassing is. Welke stukken wij nodig hebben hangt af van uw
persoonlijke situatie. Wenst u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met de adviseur.

Wat zijn uw
gegevens?

Naam
E-mail
Adres
Relatie tot de overledene:

		
		

 Executeur 		
∙
∙ Erfgenaam
∙ Anders

Huidige		
tenaamstelling
Naam en voorletters
hypotheek
Hypotheeknummer

Geldnemer 1

Geldnemer 2

Wat gebeurt er 	∙ De woning wordt verkocht. Dan ontvangen wij graag een akte van overlijden.
met de woning? 		 Hoe en door wie worden de maandlasten van de hypotheek betaald tot dat de woning verkocht is?

		

∙ De woning wordt behouden. Ga door naar het veld ‘Wijzigen tenaamstelling’.

Wijzigen	
Was uw dierbare getrouwd in gemeenschap van goederen of had hij of zij een geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden
tenaamstelling
en is er geen testament?
∙ Ja – Dan ontvangen wij graag een verklaring van erfrecht of een akte van overlijden en een kopie ID*. Kijk in de brochure of in
uw situatie een akte van overlijden voldoende is.
		

∙ Nee – Dan ontvangen wij graag een verklaring van erfrecht en een kopie ID* van de erfgenamen.

		

LET OP! Is het in uw situatie nodig dat de betaalbaarheid van de hypotheek wordt getoetst, dan nemen wij contact met u op.

		

* Wij hebben alleen een kopie ID nodig van de personen die nog geen klant zijn bij Obvion. Bij het aanleveren van het ID-bewijs
mag de kopie geen BSN-nummer bevatten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de app KopieID van de overheid.

Verzekering

Is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld die tot uitkering komt na het overlijden? Dan gebruiken wij
deze uitkering als (gedeeltelijke) t erugbetaling van uw hypotheek. Nadat de uitkering ontvangen en verwerkt is, berekenen wij
het nieuwe maandbedrag. Wij vernemen graag van u op welk l eningdeelnummer u wilt terugbetalen:
Lenigdeelnummer(s)

U kunt dit samen met het wijzigingsformulier per e-mail versturen naar info@obvion.nl of per post naar het adres in de
voettekst.
Mochten wij nog aanvullende stukken nodig hebben dan nemen wij contact met u op.
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Hoe verder?

