
Akte van verpanding 
Levensverzekering 

De ondergetekenden: .V 

I. a. Naam I 
wonende te 

b. Naam 

wonende te 

hierna (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: de verzekeringnemer; 

II. de naamloze vennootschap: CDK Bank 

gevestigd te Ut. pecht 
hierna te noemen: de bank, 

verklaren te zijn overeengekomen: 

1 . tot zekerheid voorde betaling van al hetgeen de bank blijkens haar administratie van de verzekeringnemer te vorderen heeft of te vorderen 
mocht hebben uit hoofde van verstrekte en/of alsnog te verstrekken geldleningen, verleende of alsnog te verlenen kredieten in 
rekening-courant, tegenwoordige en/of toekomstige borgstellingen, dan wel uit welken anderen hoofde ook, verpandt de verzekeringnemer 
aan de bank, die in pand aanneemt: 

alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit de tussen de verzekeringnemer • ' • 

\@n AMEV B l l e g g i n g s c o n s o r t i i r i N.V. 

. gevestigd te Utrecht 

hierna te noemen: de verzekeringsmaatschappij; 

gesloten verzekeringsovereenkomst(en) inzake een levensverzekering, 

waarvoor polis(sen) onder nummer(s) 

is (zijnVzal (zullen) (worden) afgegeven, daaronder mede verstaan een overeenkomst gelijk aan bovengemelde doch waarvan slechts 
het polisnummer en/of de ingangsdatum mocht(en) zijn gewijzigd; 

2. de verzekeringnemer wijst onherroepelijk de bank als eerste begunstigde aan -tot ten hoogste het bedrag dat zij bij het tot uitkering komen van 
de verzekering van de verzekeringnemer heeft te vorderen- voor de uitkering voortvloeiende uit bovengenoemde verzekeringsovereenkomst, 
welke begunstiging door de bank wordt aanvaard. 
In deze akte wordt onder begunstigde verstaan de begunstigde(n)/bevoordeelde(n)/rechthebbende(n); 

3 . in afwijking van de aanwijzing van de bank als eerste begunstigde, blijft de blijkens de in de polis gestelde begunstiging voor de uitkering bij 
overlijden van de verzekerde gehandhaafd, mits de verzekeringsmaatschappij ten tijde van de feitelijke uitbetaling van bovenbedoelde uitkering 
van de verzekerde, met rechtsgeldige lasten volmacht van de betrokken begunstigde gehouden/gerechtigd is-met de uitkering-
het verschuldigde aan de bankte voldoen; 

4. de verzekeringnemer verklaart: j ( '-H-- • 
a. bevoegd te zijn tot verpanding van het in deze akte omschreven onderpand; 
b. dat op dat onderpand geen beperkte rechten rusten; ^ 

5. de polis(sen) zal (zullen) onder berusting van de bank gesteld worden; 

6. de verzekeringnemer verleent voor zover nodig nadrukkelijk aan de bank alle rechten, bevoegdheden en volmachten als omschreven in de na 
te melden voorwaarden van verpandingen verpandt aan de bank, die dit aanneemt, alle in die voorwaarden bedoelde rechten jegens derden; 

7. de bank is gerechtigd -eventueel mede namens de verzekeringnemer- van de verpanding mededeling te doen aan de verzekerings
maatschappij en de verpanding op de polis te doen aantekenen; 

8. zonder toestemming van de bank zal de verzekeringnemer de in artikel 3 , sub B., lid 2 van de hierna vermelde Algemene Voorwaarden van 
verpanding (particulieren) van VSB Groep N.V. bedoelde handelingen -zoals het afkopen, belenen en/of premievrijmaken van deverzekering-
nietzelfverrichten; 

9. op deze overeenkomst zijn-voor zover in deze overeenkomst hiervan niet is afgeweken-van toepassing: ' 
a. de Algemene Voorwaarden van verpanding (particulieren) van VSB Groep N.V.; ^ ^ 
b. de Algemene Voorwaarden van de bank. 
De verzekeringnemer verklaart met deze Algemene Voorwaarden bekend te zijn en akkoord te gaan en de tekst van deze Algemene 
Voorwaarden te hebben ontvangen. 



CDK 
B A N K 

Akte van verpanding 
Levensverzekering (vervolg) 

Mede-ondergetekende(n): 

I. Naam 

wonende te 

II. Naam 

wonende te 

hiema (zowel tezamen als ieder afzonderlijk) te noemen: de begunstigde, 

• thans aangewezen als onherroepelijk begunstigde van de in deze akte genoemde verzekeringsovereenkomst(en), gaat akkoord met 

de wijziging van de begunstiging zoals bedoeld in artikel 2 van deze akte en verleent de bank toestemming deze wijziging ter kennis van 

de verzekeringsmaatschappij te brengen. 

• geeft hierbij last en volmacht aan de verzekeringsmaatschappij om alle aan de ondergetekende(n) toekomende uitkering(en) uit hoofde van 

de onder voormelde polisnummer(s) gesloten verzekeringsovereenkomst(en), wegens overlijden van de verzekerde(n) voor de einddatum, te 

betalen aan de bank, in mindering op al hetgeen de bank van de verzekeringnemer te vorderen heeft of mocht hebben. 

De verzekeringmaatschappij zal -ter zake de hoogte van de vordering- uitgaan van de opgave hieromtrent van de bank. De bank stemt er nu 

voor alsdan mee in dat voormelde volmacht wordt uitgevoerd. 

Plaats 

Verzekeringnemer l.a. 

I 

Datum 

Verzekeringnemer l.b. 

De begunstigde I. De begunstigde I 

De bank 

t • V' 



CDK 
B A N K 

Telefoon 
030-959882 
Fax:942892 

CDK Bank N.V. 

Postadres: 

Postbus 2010 

3500 GA Utrecht 

Adres: 

Kon. Wilhelminalaan 7-9 

3527 LA Utrecht 

Telefoon 030-959880 

Datum 

23/01/1995 
Onderwerp 

Kopie akte van verpanding 

Geachte heer en mevrouw 

H i e r b i j ontvangt u een door de CDK Bank getekend exemplaar 
"Akte van verpanding Levensverzekering". 

Wij vertrouwen erop u hiermede van d i e n s t te z i j n . 

Hoogachtend-, 

~: A ^ e l i n g Woninghypotheken I n t e r m e d i a i r s 

Telefax 030-961313 

I i/ortilonderneming Ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht onder nr. 111002 


