▪ AANVRAAG BETALINGSUITSTEL VOOR HYPOTHECAIR KREDIET IN HET KADER VAN COVID-19/2de Charter
Dit formulier is in hoofdletters in te vullen door de lener(s) en terug te sturen naar:
hypothecaire.kredieten@federale.be
(1) Naam en voornaam : ………………………………………….…………………..
(2) Naam en voornaam : ………………………………………….…………………..
Nummer(s) van het (de) hypothecair(e) krediet(en) : …………......………………
…………………………………
E-mail :

……………………………………..

GSM/TEL :……………………….…
1. INKOMSTEN

 U voegt volgend bewijsstuk bij deze aanvraag
•
•

werknemers: loonfiche van februari 2020
zelfstandigen: een bewijsstuk dat uw bedrijfsinkomsten van 2019
aantoont. Die inkomsten zullen door 12 gedeeld worden.
 Neen
U kan genieten van betalingsuitstel voor de mensualiteiten van uw hypothecair
krediet gedurende de uitstelperiode. De intresten die in de uitstelperiode vervallen
moet u betalen na die periode. DIT BETEKENT dat voor u een nieuwe aflossingstabel
wordt opgemaakt omdat de vervallen intresten in de aangepaste maandlast worden
verrekend.
2. ONROEREND GOED

 De lener(s) verklaart/verklaren dat op de datum van ondertekening van de  De lener(s) verklaart/verklaren dat het hypothecair krediet waarvoor hij/zij het
voorliggende aanvraag, zijn inkomsten/hun gezamelijke inkomsten geïmpacteerd betalingsuitstel vraagt/vragen, aangegaan is voor zijn/hun enige woning die
zijn door de coronacrisis.
eveneens zijn/hun hoofdverblijfplaats in België is op het ogenblik van de aanvraag.
1.1 Hoe ziet uw toestand eruit als gevolg van de coronacrisis ?
 u bent tijdelijk of volledig werkloos
 u bent ziek als gevolg van het coronavirus
 uw zaak werd gesloten/ uw onderneming is in lock down (statuut zelfstandige)
 u geniet als zelfstandige van overbruggingsmaatregelen

3. ROEREND VERMOGEN

 De lener(s) verklaart/verklaren dat zijn/hun totaal roerend vermogen (op zichten spaarrekeningen en in zijn/hun beleggingsportefeuille) kleiner is dan 25.000,00
EUR op het ogenblik van de aanvraag.
4. BETALINGSACHTERSTAND

 De lener(s) verklaart/verklaren dat op datum van 1 september 2020 er geen
betalingsachterstand is voor het hypothecair krediet waarvoor hij/zij betalingsuitstel
 Als u één van de vier vakjes aankruiste, voegt u bij deze aanvraag een bewijsstuk vraagt/vragen.
dat uw toestand aantoont (werkloosheidsattest, medisch attest, stuk dat uw Hierbij verklaar ik dat de bovenstaande informatie volledig, correct en oprecht is.
inkomensverlies of de daling van uw zakencijfer aantoont of een ander bewijsstuk Wanneer één van de bovenstaande verklaringen manifest onjuist blijkt te zijn of
waarmee u de toestand waarin u zich vandaag als zelfstandige bevindt, weergeeft).
wanneer een gevraagd bewijsstuk niet wordt toegevoegd of wanneer dit niet
pertinent is, dan heeft de ontlener het recht om het betalingsuitstel niet toe te
1.2 Is uw netto maandinkomen/gecumuleerd netto maandinkomen (indien kennen of om het te herroepen.
verschillende leners) lager dan of gelijk aan 1.700,00 EUR ?

 We verstaan onder inkomen zowel loon, huurinkomsten als alimentatie, na aftrek

Gedaan te ……………………………….. op …………………………………

van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecair krediet voor uw
hoofdverblijfplaats.
 Ja
Naam/Voornaam/Handtekening van de lener(s)

Na de periode van betalingsuitstel, betaalt u opnieuw de mensualiteiten volgens de
aflossingstabel die geldt MAAR de einddatum van uw hypothecair krediet wordt Warning : de schorsing van de betaling heeft als gevolg dat de niet-betaalde bedragen niet
voorkomen in de fiscale attestering 2020 en dus uw fiscaal voordeel beïnvloeden.
verlengd met de periode van betalingsuitstel.
In te vullen door Federale Verzekering - ontlener: (rechtspersoon binnen Federale Verzekering die het hypothecair krediet aanging) : ..................................................................................................

