Bestemd voor de bank

■■■■■■
Relatienummer 2 : 0200 ■■■■■■
Relatienummer 3 : 0200 ■■■■■■

Relatienummer 1 : 0200

Helpdesk:
T +32 (0)2 548 28 00
helpdesk@triodos.be

Aanvraag Internet Banking voor particuliere klanten
Stuur dit document volledig ingevuld en ondertekend per post naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat
139/3, 1000 Brussel.
Zodra we uw aanvraag ontvangen, verwerken we ze. Daarna sturen we aan elke aanvrager per post een gebruikersnaam
en wachtwoord voor de toegang Internet Banking, behalve als de aanvrager al een toegang Internet Banking heeft voor een
andere rekening.

1. Beheer van uw rekening
via Internet Banking

Handtekening aanvrager 1

Aan Internet Banking te koppelen rekening nr.
BE

■■

5230

(IBAN):

■■■■ ■■■■

Op naam van

Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd

2. Voorwaarden

Plaats

De aanvrager(s) wil(len) die rekening beheren via Internet
Banking. Bij het tekenen van dit formulier, bevestigt u uitdrukkelijk uw akkoord met het Reglement Internet Banking.
Dat document is gratis beschikbaar op www.triodos.be of op
vraag bij Triodos Bank, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, tel.
02 548 28 00 of via helpdesk@triodos.be.
De aanvrager(s) zal (zullen) de rekening beheren als ‘goede
huisvader’ en volgens de beperkingen van de hoedanigheid
die hij (zij) heeft voor het beheer van die rekening, als (mede)
titularis, wettelijke vertegenwoordiger of volmachtdrager.

Datum

■■ / ■■ / ■■■■

4. Gegevens van
de aanvrager 2

Bestemd voor de bank

Invullen indien nodig.

Naam
Voornaam
Man

3. Gegevens van
de aanvrager 1
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■ Vrouw ■

Geboorteplaats
Geboortedatum

■■ / ■■ / ■■■■

Gsm
Naam

Tel.

Voornaam

E-mail

Man

■ Vrouw ■

Geboorteplaats
Geboortedatum

■■ / ■■ / ■■■■

Gsm
Tel.

Hoedanigheid voor die rekening

■ Medetitularis
■ Wettelijk vertegenwoordiger
■ Volmachtdrager (heeft al volmacht op die rekening)

E-mail
Hoedanigheid voor die rekening

■ Titularis
■ Wettelijk vertegenwoordiger
■ Volmachtdrager (heeft al volmacht op die rekening)
Alleen de gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank zal die gegevens behandelen met inachtneming van de toepasselijke
wetgeving en conform het Privacycharter. Dit document is gratis beschikbaar op www.triodos.be of op vraag bij Triodos Bank.
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Handtekening aanvrager 2

Rekeningnummer (IBAN):
BE

Op naam van .

Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd

Rekeningnummer (IBAN):
BE

Plaats
Datum

■■ / ■■ / ■■■■

5. Gegevens van
de aanvrager 3
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7. Rekeninguittreksels
U kunt beide formaten kiezen en uw keuze, ook voor de
periodiciteit, op elk moment aanpassen in de instellingen
van elke rekening in Internet Banking.

Naam
Voornaam

■ Vrouw ■

Formaat
✔ elektronisch
■
■ papieren via de post

(standaard, gratis beschikbaar via Internet Banking)

Geboorteplaats
Geboortedatum

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Op naam van .

Invullen indien nodig.

Man

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

■■ / ■■ / ■■■■

(kijk op de tarieflijst voor de kosten)

Gsm

Periodiciteit (hoe vaak de rekeninguittreksels worden aangemaakt)

Tel.

■ jaarlijks
■ driemaandelijks ■ wekelijks
■ zesmaandelijks ■ maandelijks
■ dagelijks

E-mail
Hoedanigheid voor die rekening

■ Volmachtdrager (heeft al volmacht op die rekening)
Handtekening aanvrager 3

Voor akkoord
Gelezen en
goedgekeurd
Plaats
Datum

■■ / ■■ / ■■■■

6. Instellingen voor uw toegang
tot Internet Banking
Dagelijkse limiet
De standaardlimiet voor verrichtingen vanaf uw spaarrekening
is 5.000 EUR per dag. Als u dat wilt wijzigen, kunt u hier
een ander bedrag invullen:
EUR
(onder voorbehoud van goedkeuring door Triodos Bank).

Begunstigde
rekeningen voor uw Triodos spaarrekening

Verrichtingen vanuit uw spaarrekening kunnen enkel ten
gunste van een vooraf bepaalde rekening. Die rekeningen
moeten geopend zijn op naam van de titularis(sen) bij
een Belgische bank of bij Triodos Bank België op naam van
een familielid tot de tweede graad Inbegrepen.
V.U.: Triodos Bank, Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv (Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel - 05/2018.
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