FORMULIER SEPA MACHTIGING
AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING
Toelichting
Op de volgende pagina vindt u de SEPA machtiging(-en) voor de automatische afschrijving van de te
betalen bedragen voor uw hypotheek.
• Wij maken uitsluitend van de SEPA machtiging(en) gebruik indien de hypothecaire geldlening tot stand is
gekomen.
• Wij verzoeken u deze SEPA machtiging volledig in te vullen. De machtiging dient door alle rekeninghouders
ondertekend te worden.
• Wij sturen u minimaal zes dagen voor de eerste afschrijving een bevestiging van deze machtiging(en) en een
aankondiging van de bedragen die wij afschrijven.
• De bankrekening voor automatische incasso dient op naam van de schuldena(a)r(en) te staan. Dit dient te
blijken uit een kopie van een recent afschrift van de bankrekening.
• Wij verzoeken u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. (geen rijbewijs)
• Wij verzoeken u een kopie bankafschrift of een printscreen van internetbank mee te sturen van de rekening
waarvan de automatische incasso moet plaatsvinden. Staat de incassorekening op meerdere namen dan dient
van alle rekeninghouders een kopie legitimatiebewijs meegestuurd te worden.

De Entree 254, 1101 EE Amsterdam. Postbus 93020, 1090 BA Amsterdam. Tel: 020 462 23 66. Lloyds Bank is een handelsnaam van Bank of Scotland plc.
Bank of Scotland plc is geregistreerd in Schotland (nr SC327000). Geregisteerd kantoor: The Mound, Edinburgh EH1 1YZ. Geautoriseerd door de Prudential Regulatory Authority en gereguleerd door de
Financial Conduct Authority en Prudential Regulatory Authority (nr 169628). De Nederlandse vestiging is ingeschreven bij de KvK (nr 34122516) en de AFM (nr 12000859).

FORMULIER SEPA MACHTIGING
AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING
Machtiging
Leningnummer (nummer hypotheekaanbod):

Postcode en woonplaats:

Naam aanvragers:

Adres:
Telefoon:

% van het te betalen bedrag voor het bovenvermelde
leningnummer wordt afgeschreven van:
IBAN:

Plaats:

Op naam van:

Datum:

Naam 1e rekeninghouder:

Handtekening Rekeninghouder 1:

Handtekening Rekeninghouder 2:

Naam 2e rekeninghouder:

% van het te betalen bedrag voor het bovenvermelde
leningnummer wordt afgeschreven van:
IBAN:

Plaats:

Op naam van:

Datum:

Naam 1e rekeninghouder:

Handtekening Rekeninghouder 1:

Handtekening Rekeninghouder 2:

Naam 2e rekeninghouder:

Door ondertekening van dit formulier
Geeft u toestemming aan Bank of Scotland plc, handelend onder de naam Lloyds

•

Bank, hierna te noemen Lloyds Bank, Postbus 93020, 1090 BA te AMSTERDAM in

voor het hierondervermelde leningnummer van uw bankrekening af te

Nederland met incassant ID NL94ZZZ341225160000 om doorlopend inningopdrachten te sturen aan uw bank voor het te betalen bedrag voor het hierondervermelde leningnummer.

Geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het te betalen bedrag
schrijven overeenkomstig de opdracht van Lloyds Bank.

•

Verklaart u bekend te zijn met de regeling op grond waarvan u afschrijvingen binnen 8 weken kunt laten terugboeken, mits u binnen deze termijn
contact heeft opgenomen met uw bank.

