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Aanvraag verlenging uitstel van betaling
U heeft al een uitstel van betaling aangevraagd en gekregen van Beobank voor uw hypothecair(e) krediet(en). Indien u een
verlenging van dit uitstel van betaling wenst te bekomen tot 31 december 2020, gelieve dit formulier in te vullen(*), te
ondertekenen en terug te sturen naar uw Beobankkantoor, ten laatste op 20 september 2020. Zodra wij deze ontvangen
hebben, zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk bestuderen. Indien u nog steeds aan de voorwaarden voldoet en afhankelijk
van uw huidige financiële situatie (houd er rekening mee dat de inkomsten die in aanmerking worden genomen dus de
inkomsten zijn die u ontvangt op het moment van deze aanvraag voor verlenging), zullen wij u een nieuwe wijziging van uw
hypothecair(e)kredietovereenkomst(en) sturen.
(*) Overeenkomstig de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, worden

deze uitsluitend verwerkt in het kader van het beheer van uw dossier. Zij stellen ons in staat om bij problemen snel contact met u op te nemen.

	
Voor mijn hypothecaire krediet(en) bij Beobank vraag ik een verlenging van uitstel van betaling van kapitaal aan
van ………… maand(en) (uitstel mogelijk uiterlijk tot 31/12/2020):
• Hypothecair krediet - nummer:
• Hypothecair krediet - nummer:
	
Voor mijn hypothecaire krediet(en) bij Beobank vraag ik een verlenging van uitstel van betaling van kapitaal en
intresten aan van ……………… maand(en) (uitstel mogelijk uiterlijk tot 31/12/2020):
• Hypothecair krediet - nummer:
• Hypothecair krediet - nummer:
Om in aanmerking te komen voor een van de opschortingsmaatregelen in het kader van de Corona-crisis moet de klant aan
de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
inkomen is gedaald of valt weg door de Coronacrisis (door tijdelijke of volledige werkloosheid bij werknemers of
• Zijn/haar
	
door de sluiting van een zaak /overbruggingsmaatregelen bij zelfstandigen);
• Heeft
	
op datum van 1 februari 2020 geen achterstallige schulden (0 dagen achterstal) hebben op het hypothecair krediet
waarvoor uitstel gevraagd wordt;
• Heeft
	
een hypothecair krediet dat is aangegaan op de enige woning die de hoofdverblijfplaats in België is van de kredietnemer(s);
	
• Heeft
op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel, een roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een
beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank hebben, kleiner dan 25.000 EUR. Pensioensparen wordt hier niet in
meegerekend.

Voor onderstaande schuldsaldoverzekering(en) afgesloten bij North Europe Life Belgium in het kader van de hierboven
vermelde hypothecaire lening(en) bij Beobank, vraag ik als verzekeringsnemer(s) verlenging van uitstel van premiebetalingen
en/of de volgende aanpassingen aan mijn contract (gelieve de optie aan te vinken die u hebt gekozen bij de oorspronkelijke
aanvraag voor het uitstel van betaling).
Dit betreft onderstaande schuldsaldoverzekeringspolis(sen):
• Polisnummer:
• Polisnummer:
• Polisnummer:
• Polisnummer:

	
Ik vraag een verlenging van uitstel van betaling van de verzekeringspremies voor hetzelfde aantal maanden als voor de
hypothecaire lening, evenals een aanpassing van de dekking van de verzekeringspolis(sen).
	
Indien
u geniet van een verlenging van uitstel van betaling in het kader van uw hypothecair krediet dat gedekt wordt
door een schuldsaldoverzekering onderschreven bij North Europe Life Belgium, kunt u ook een verlenging van uitstel van
betaling van de premie(s) van deze verzekering bekomen voor dezelfde periode als diegene welke voor uw hypothecair
krediet werd toegekend.
	Aan het einde van deze periode moet(en) de uitgestelde verzekeringspremie(s) worden betaald over de resterende
looptijd van het verzekeringscontract, tegelijk met de toekomstige aangepaste premie(s).
	
Uw
verzekeringspolis(sen) zal (zullen) het voorwerp uitmaken van een bijvoegsel dat u wordt toegestuurd en dat
uw nieuwe toekomstige premie(s) zal vermelden in functie van de aangepaste verzekeringsdekking ingevolge het
betalingsuitstel toegekend in het kader van uw hypothecair krediet.
	 overige contractuele voorwaarden van uw verzekeringspolis(sen), die niet door deze toegekende verlenging van
De
betalingsuitstel worden beïnvloed, blijven ongewijzigd van kracht.
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Ik vraag een verlenging van uitstel van betaling van de verzekeringspremies voor hetzelfde aantal maanden als voor de
hypothecaire lening, maar geen aanpassing van de verzekeringspolis(sen).
	Indien u geniet van een verlenging van uitstel van betaling in het kader van uw hypothecair krediet dat gedekt wordt
door een schuldsaldoverzekering onderschreven bij North Europe Life Belgium, kunt u ook een verlenging van uitstel van
betaling van de premie(s) van deze verzekering bekomen voor dezelfde periode als diegene welke voor uw hypothecair
krediet werd toegekend.
	 uitgestelde verzekeringspremie(s) moet(en) in één keer worden betaald, tegelijk met de eerste premie die aan het
De
einde van deze periode verschuldigd is.
	
Door geen aanpassing van mijn verzekeringscontract(en) te vragen, ben ik mij bewust van het risico van
onderverzekering in het kader van mijn hypothecair krediet.

	
Ik vraag enkel een aanpassing van de verzekeringspolis(sen).
	Uw verzekeringspolis(sen) zal (zullen) het voorwerp uitmaken van een bijvoegsel dat u wordt toegestuurd en dat uw
nieuwe toekomstige premie(s) zal vermelden in functie van de aangepaste verzekeringsdekking ingevolge het verlenging
van betalingsuitstel toegekend in het kader van uw hypothecair krediet.
	De overige contractuele voorwaarden van uw verzekeringspolis(sen), die niet door deze toegekende verlenging van
betalingsuitstel worden beïnvloed, blijven ongewijzigd van kracht.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS (te corrigeren en/of in te vullen)
ONTLENER 1

ONTLENER 2

Naam, Voornaam
Adres:
Straat, nummer
Postcode, stad
Privé telefoonnr.
GSM
E-mail adres
Werkgever
Adres:
Straat, nummer
Postcode, stad
Telefoonnr. werk:
Geïmpacteerd door
de Covid-19 crisis
Bediende/arbeider
Zelfstandige/
Vrij beroep
Impact op de
professionele
activiteit
Activiteitssector
(gelieve te
verduidelijken)

 Tijdelijke werkloosheid
 Werkloosheid

 Tijdelijke werkloosheid
 Werkloosheid
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Verklaring op eer voor verlenging voor betalingsuitstel kredietnemers:
•

	 kredietnemers bevestigen dat op datum van ondertekening van deze verklaring zij, of een van hen, hun inkomen geïmpacteerd
De
is door de coronacrisis, meer bepaald door hetzij tijdelijke of volledige werkloosheid van een kredietnemer, hetzij door
inkomstenverlies als zelfstandige, door sluiting van hun zaak of door substantiële daling van de omzet. De kredietnemers verklaren
dat ze hierdoor moeilijkheden ondervinden om de periodieke afbetalingen op hun krediet te kunnen doen. De kredietnemers
verbinden zich ertoe om een bewijs van dit inkomstenverlies aan de Bank over te maken binnen de 30 dagen.

•

	 kredietnemers bevestigen dat het krediet, waarvoor er opschorting van afbetaling wordt gevraagd, een krediet betreft ter
De
financiering van de woning/appartement dat dient als enige hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemers, of één van hen.

•

	 kredietnemers bevestigen dat zij zich ervan bewust zijn dat de gevraagde opschorting van de afbetaling impliceert dat deze
De
bedragen ook niet zullen opgenomen worden in de fiscale attesten, en dat dit bijgevolg een impact kan hebben op de bedragen die
in 2020 in aanmerking zullen komen voor berekening van een eventuele belastingvermindering / belastingvoordeel in het kader van
woonkredieten.

•

	 kredietnemers verklaren dat hun roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen alsook hun beleggingsportefeuille (exclusief
De
pensioensparen) bij de eigen bank of een andere bank kleiner is dan 25.000 EUR op het moment van de aanvraag tot verlenging tot
uitstel van betaling en/of op 1 april 2020 zijnde de datum waarop de regeling publiek werd gemaakt.

•

	 op 1 februari 2020 geen achterstal was in de terugbetaling van het betreffende hypothecaire krediet waarvoor uitstel wordt
Er
gevraagd.

De kredietnemers verklaren zich akkoord om, op eerste verzoek van de Bank , de nodige bewijsstukken voor te leggen in verband met
deze bovenvermelde verklaringen.
De kredietnemers verklaren te erkennen dat indien een van bovenstaande verklaringen manifest onjuist blijkt te zijn, of een van
voornoemde verbintenissen niet wordt nagekomen, de Bank het recht heeft om het voordeel van de opschorting van de verlenging
van de afbetaling te herroepen.

Gelieve uw inkomensbewijzen bij uw aanvraag te voegen (loonfiche van 07/2020 EN 08/2020, attesten(**), enz.)
(**) Bijvoorbeeld:
• Voor arbeiders/bedienden : vereenvoudigd aanvraagformulier C3.2 Werknemer-Corona, een print van de maandelijkse aangifte
die uw werkgever doorstuurt om de uren van tijdelijke werkloosheid mee te delen (ASR 5-document).
• Voor zelfstandigen/vrije beroepen: formulier Overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking omwille van het coronavirus.

Datum :
………………… / ………………… / 2020

Naam en handtekening van de ontlener(s)
Gelezen en goedgekeurd
………………………………………………………………………………………………………………………
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