Melden extra storting
Mutatieformulier extra storting SpaarGerusthypotheek

De Obvion SpaarGerusthypotheek bestaat uit twee delen: een hypotheek bij Obvion en een bankspaarrekening bij Rabobank Nederland. Tijdens de
looptijd van de lening betaal je niets terug. Dit doe je volledig aan het einde van de looptijd. Iedere maand betaal je rente over de hypotheek en leg je een
bedrag in op je bankspaarrekening (de spaarinleg).

Waarom dit
formulier?

Met behulp van dit formulier meld je dat je een extra

spaarrente aan elkaar gekoppeld. Een lagere hypotheekrente

storting op jouw Bankspaarrekening wilt doen én op welk

bijvoorbeeld betekent minder rentelasten betalen. Maar een

leningdeel Obvion deze extra storting moet verwerken.

lagere spaarrente betekent ook dat je minder rente krijgt over

Kapitaal op een bankspaarrekening kun je alleen gebruiken

het opgebouwde kapitaal. Hierdoor kan jouw maandelijkse

voor de aflossing van jouw hypotheekschuld. Je kunt uit de Bank-

inleg stijgen. Deze inleg is niet fiscaal aftrekbaar. Onder

spaarrekening niet tussentijds opnemen voor andere doeleinden.

voorwaarden is wel hypotheekrenteaftrek mogelijk. Neem

Voor meer informatie verzoeken wij je contact op te nemen met

daarom de (fiscale) gevolgen voor jouw netto maandlasten

jouw adviseur.

mee in jouw afweging.

Door een extra storting kan jouw rentepercentage wijzigen.
Bij een Spaargerust hypotheek zijn de hypotheekrente en de

Persoonlijke
gegevens

Naam en voorletters rekeninghouder(s)
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Extra
storting

Hierbij verzoekt/verzoeken rekeninghouder(s) Obvion een extra storting te verwerken op de Bankspaarrekening SpaarGerust
die onderdeel uitmaakt van de SpaarGerusthypotheek met
Hypotheeknummer
Leningdeelnummer
Bankspaarrekening
Bedrag storting
Geplande datum storting
Obvion zal jouw verzoek zo spoedig mogelijk beoordelen. Na deze beoordeling ontvang je een schriftelijke reactie. Je vindt op
onze website Obvion.nl de actuele reactietermijnen als je zoekt op ‘reactietermijnen’. Wacht in verband met de bandbreedtecontrole op deze reactie voordat je de extra storting overmaakt. De bandbreedte betekent dat de hoogste inleg in een rekeningjaar
niet meer mag bedragen dan het achtvoud van de laagste inleg in de andere rekeningjaren. Op de eerste dag van de volgende
maand na verwerking van de storting voert Obvion de wijziging op de inleg automatisch door. Je krijgt een bevestiging van de
extra storting.
Plaats				Datum

Handtekening rekeninghouder 1				

Handtekening rekeninghouder 2
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