Melding Overlijden

Toelichting
U kunt dit formulier gebruiken om Lloyds Bank op de hoogte te stellen van het

Stuur dit formulier samen met de hiernaast genoemde documenten naar:

overlijden van een rekeninghouder.
Om de rekening te kunnen sluiten en de erfgenaam over de gelden van de

Lloyds Bank

overledene te laten beschikken, hebben wij de volgende documenten nodig:

Antwoordnummer 39115
1090 WC Amsterdam

 Een uittreksel van de Akte van overlijden (kopie)
 Kopie geldig paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant) erfgenaam

Een postzegel is niet nodig.
Akte van overlijden
Als iemand is overleden, moet het overlijden worden aangegeven bij de

U kunt de documenten (als jpg- of pdf-formaat) ook per e-mail versturen naar:

burgerlijke stand. De burgerlijke stand maakt dan een Akte van overlijden op.

sparen@lloydsbank.nl

Een uittreksel van de Akte van overlijden is nodig om de formele zaken rondom
het overlijden te regelen.

Voor vragen kunt u ons bereiken via onze klantenservice op telefoonnummer
020 200 8388 van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 18.00 uur en
op vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen:
sparen@lloydsbank.nl.

Gegevens overledene

Gegevens melder/erfgenaam

Heer

Heer

Mevrouw

Voorletters

Voorletters

Naam

D

M M

Naam

J

J

J

J

Straat

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

IBAN Lloyds Bank (indien bij u bekend)

IBAN (voor uitbetaling)

Datum van overlijden

Naam rekeninghouder

D

D

M M

Relatie tot overledene

Straat

Geboortedatum

D

Mevrouw

J

J

J

J

Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik de wettelijke erfgenaam
van de overledene te zijn. Tevens verklaar ik dat de wettelijke verdeling nage-

Datum

Handtekening

		

D

D

M M

J

J

J

J

melder/erfgenaam
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leefd zal worden.

