Aanvraagformulier Omzetten aflosvorm

Persoonlijke gegevens aanvrager

Persoonlijke gegevens mede-aanvrager

Leningnummer

Aanvrager

Heer

		
Voorletter(s)

Naam aanvrager

Geboortedatum

D

D

M M

Mede-aanvrager

Heer

Mevrouw

Naam mede-aanvrager

Geboortedatum

J

J

J

J

D

D

M M

J

J

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en huidige woonplaats

Postcode en huidige woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

E-mailadres

Inkomen aanvrager

Inkomen mede-aanvrager

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Dienstverband
Zelfstandig ondernemer*

J

J

Dienstverband
DGA*

Zelfstandig ondernemer*

AOW / VUT / Pensioen / WIA / IVA

DGA*

AOW / VUT / Pensioen / WIA / IVA

* Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een
inkomensverklaring van een onafhankelijke partij. Kijk op lloydsbank.nl/
stukkenlijst welke inkomensverklaring voor u van toepassing is.

*B
 ent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt uw inkomen getoetst met een
inkomensverklaring van een onafhankelijke partij. Kijk op lloydsbank.nl/
stukkenlijst welke inkomensverklaring voor u van toepassing is.

Bruto jaarinkomen

€

Bruto jaarinkomen

€

Vakantiegeld

€

Vakantiegeld

€

13e maand

€

13e maand

€

Vaste eindejaarsuitkering

€

Vaste eindejaarsuitkering

€

Structurele onregelmatigheidstoeslag

€

Structurele onregelmatigheidstoeslag

€

Overige toeslagen

€

Overige toeslagen

€

Direct ingaande lijfrente

€

Direct ingaande lijfrente

€

Provisie

€

Provisie

€

Schenking

€

Schenking

€

Te ontvangen partneralimentatie

€

Te ontvangen partneralimentatie

€

Invullen als er wordt gekozen voor een of meerdere aflossingsvrije leningdelen:
(Toekomstig) pensioeninkomen

€

Invullen als er wordt gekozen voor een of meerdere aflossingsvrije leningdelen:
(Toekomstig) pensioeninkomen

€
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Voorletter(s)

Mevrouw

Aanvraagformulier Omzetten aflosvorm

Financiële verplichtingen per maand aanvrager

Financiële verplichtingen per maand mede-aanvrager

Vul hier de maandelijkse financiële verplichtingen van de aanvrager(s) in.
Hieronder vallen alle verplichtingen die voortkomen uit persoonlijke leningen,
doorlopende kredieten, leasecontracten, partneralimentatie en studieschulden.

Vul hier de maandelijkse financiële verplichtingen van de aanvrager(s) in.
Hieronder vallen alle verplichtingen die voortkomen uit persoonlijke leningen,
doorlopende kredieten, leasecontracten, partneralimentatie en studieschulden.

Gewenste aflosvorm
Bedrag
Annuïteiten

€

Lineair

€

Aflossingsvrij

€

Leven

€

Totaal

€ 0,00

Rentevastperiode

Looptijd leningdeel

Aanvulling

Slotbepaling en ondertekening
Door het ondertekenen verklaart/verklaren ondergetekende(n) het aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld en dat daarmee een compleet en
waarheidsgetrouw beeld is geschetst van de financiële situatie.
Handtekening aanvrager

Handtekening mede-aanvrager

Datum

Datum

D

D

M M

J

J

J

J

D

D

M M

J

J

J

J

Verzending en mee te sturen documenten
Stuur een kopie van uw salarisspecificatie of uw pensioenoverzicht mee met het formulier. Bent u of uw partner 50 jaar of ouder?
Of zet u om naar een aflossingsvrije hypotheek? Dan ontvangen wij naast uw salarisspecificatie ook graag een overzicht van het toekomstig
pensioeninkomen van mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt dit formulier en de bijlagen per e-mail aan ons versturen (bijvoorbeeld in pdf formaat)
naar hypotheek@lloydsbank.nl. Of per post naar:
Telefoonnummer 020 200 83 88
Website
www.lloydsbank.nl
E-mailadres
hypotheek@lloydsbank.nl
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Lloyds Bank
t.a.v. Hypotheek Service Desk
Antwoordnummer 39115*
1090 WC Amsterdam
*Een postzegel is niet nodig

