Vrijwaringsverklaring ten behoeve van erven
overig
Deze verklaring is bedoeld voor de nabestaanden verantwoordelijk voor de afhandeling van financiële zaken bij Triodos Bank.
Stuurt u de ondertekende verklaring samen met de benodigde documenten (zie stroomschema erven) in een envelop naar Triodos Bank NV,
Antwoordnummer 170, 3700 VB Zeist (een postzegel is niet nodig).

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en
rechthebbende te zijn inzake de nalatenschap.
Ik verklaar verder dat ik ervan op de hoogte ben dat de bank mij niet
adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden.
Ik vrijwaar de bank voor alle gevolgen - van welke aard dan ook - die uit
het gebruik van de bankrekeningen van de overledene voortvloeien.
Plaats

Datum
/

/

Naam
Handtekening

Als u vragen hebt over dit formulier kunt u contact opnemen met de
mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of via e-mail
info@triodos.nl

Wat is het gevolg van het ondertekenen van dit formulier?
Als later blijkt dat een of meer van de gedane verklaringen onjuist zijn, omdat er bijvoorbeeld toch een andere erfgenaam blijkt te zijn die recht
heeft op (een deel van) de nalatenschap, dan mag de bank de eventueel geleden schade op u verhalen. Als er een andere erfgenaam blijkt te zijn
aan wie de bank moet betalen, kan de bank het gedeelte van de nalatenschap waar de andere erfgenaam recht op heeft op u verhalen en moet
u dit bedrag terug betalen aan de bank.
Natuurlijk hoeft u dit formulier niet te ondertekenen. Wat gebeurt er als u deze verklaringen niet kunt of wilt ondertekenen of als u de bank niet
wilt vrijwaren? De bank mag u dan vragen om toch een verklaring van erfrecht te tonen, zodat u gebruik kunt maken van de bankrekeningen van
de overledene.
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