Vrijwaringsdocument
Ondergetekende
Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode en woonplaats
Relatie tot de overledene

Kind
Anders, namelijk

Rekeningnummer(s) overledene
Verklaart tegenover ASN Bank, hierna te noemen: de bank
◆

De bank te hebben verzocht om over de goederen van de nalatenschap van
geboren op

◆

bij de bank te beschikken zonder overlegging van een verklaring van erfrecht.

De bank te vrijwaren voor alle gevolgen – van welke aard dan ook – die uit het gebruik van de bankrekening(en) van de
overledene voortvloeien.

◆

◆

◆

De bank te vrijwaren voor eventuele claims van (andere) erfgenamen en/of rechthebbenden.
Dat hij/zij ervan op de hoogte is dat de bank niet adviseert over de juridische en fiscale gevolgen van het overlijden van

Dat hij/zij niet in staat van faillissement is gesteld, de regeling schuldsanering natuurlijke personen
(WSNP) niet op hem/haar van toepassing is, hij/zij niet onder curatele en/of onder bewind is gesteld.

Ondertekening
Naam
Plaats
Datum

Versturen

Stuur deze verklaring per e-mail naar
informatie@asnbank.nl

Of per post naar
ASN Bank Nabestaandendesk
Postbus 93514
2509 AM Den Haag

Wat is het gevolg van het ondertekenen van dit formulier?
Door dit formulier te ondertekenen belooft u de bank dat u haar schade vergoedt als blijkt dat iemand anders recht
heeft op het aan u betaalde bedrag. Een voorbeeld: een erfgenaam kan aantonen dat hij en niet u recht had op
uitkering van het bedrag en de bank vergoedt dit bedrag aan die erfgenaam, dan moet u de bank dit bedrag
terugbetalen.
Wat gebeurt er als u dit formulier niet ondertekent? Dan heeft u een verklaring van erfrecht nodig om de
rekening van de overledene te kunnen gebruiken.
Negatieve nalatenschap
Als u dit formulier tekent en dan de banktegoeden gebruikt, kan het zijn dat u daarmee de nalatenschap aanvaardt.
Bij aanvaarding bent u aansprakelijk voor de eventuele schulden van de nalatenschap.
Als er meer schulden dan bezittingen zijn, wilt u mogelijk niet aanvaarden. Twijfelt u er over of de nalatenschap
meer schulden dan bezittingen omvat? Probeer daarover dan eerst duidelijkheid te krijgen. Lukt dat niet of heeft u
twijfel? Zorg er dan voor dat u geïnformeerd bent over de mogelijkheden van beneficiair aanvaarden en verwerpen
van de nalatenschap. Een notaris kan u hierover informeren.

