Toevoegen
Gevolmachtigde zakelijke rekening
Stappenplan
LET OP! Vraag voor de nieuwe gevolmachtigde direct Mijn BLG Zakelijk aan! Anders wordt uw verzoek afgewezen.
1 Vul dit formulier in en laat het ondertekenen door de Gevolmachtigde en rechtsgeldig vertegenwoordiger(s).
2 Voeg een kopie legitimatie toe van de gevolmachtigde en de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s).
3 Ga met een rechtsgeldig vertegenwoordiger naar uw adviseur voor identificatie van de nieuwe gevolmachtigde (handtekening
en stempel voor gezien).
4 Stuur alles gezamenlijk op!

Rekeninghouder
Bedrijfsnaam
Adres en huisnummer
Postcode en vestigingsplaats
KvK nummer
Telefoonnummer
E-mailadres

Nieuwe Gevolmachtigde
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
E-mailadres

Toe te voegen aan
Rekening 1 Rekeningnummer (IBAN)
Rekening 2 Rekeningnummer (IBAN)
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(26-07-2016)

Rekening 3 Rekeningnummer (IBAN)
Door ondertekening van dit formulier geeft de Rekeninghouder toestemming aan de hierboven genoemde persoon om met
betrekking tot de bovengenoemde rekening(en)
Te beschikken over het daarop aanwezige saldo.
Overschrijvingen te doen met overschrijvingsformulieren naar de vaste tegenrekening.
Een machtiging voor automatische incasso’s te wijzigen, beëindigen of een automatische incasso terug te laten boeken/
storneren, indien deze op de rekening is ingesteld.
Periodieke overschrijvingen door te geven.
Alle overige reguliere (rechts)handelingen te verrichten, voor zover die verband houden met het kunnen beschikken over
de rekening(en) en de daaraan verbonden faciliteiten.
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De Rekeninghouder geeft toestemming dat de Gevolmachtigde zelf toegang tot elektronisch bankieren kan aanvragen, genaamd
Mijn BLG. De Gevolmachtigde ontvangt dan een digicode waarmee hij/zij met betrekking tot de bovengenoemde rekening(en):
Geen andere zakelijke rekeningen kan inzien dan bovengenoemde rekening(en).
Afzonderlijk overboekingen kan doen uitsluitend naar de vaste tegenrekening via Mijn BLG.
Een vervangende digicode kan aanvragen, mits de vorige digicode op zijn/haar naam staat.
Bedragen kan opnemen van geopende deposito’s, die verbonden zijn aan de bovengenoemde rekening(en) met inachtneming van de daarvoor geldende productvoorwaarden.
Namens Rekeninghouder alle overige functionaliteiten van Mijn BLG kan gebruiken.
Om Mijn BLG te kunnen gebruiken moet de Gevolmachtigde de Overeenkomst Mijn BLG (zakelijk) sluiten. Hierop zijn van toepassing de Voorwaarden Mijn BLG Zakelijk en de Algemene Bankvoorwaarden. BLG Wonen adviseert de Rekeninghouder om ook
zelf kennis te nemen van deze voorwaarden. Als de Gevolmachtigde toegang krijgt tot Mijn BLG, ontvangt de Rekeninghouder
hier geen bericht van. De Gevolmachtigde moet de Rekeninghouder hier zelf over informeren.
Een Gevolmachtigde kan geen andere Gevolmachtigde aan de rekening toevoegen. Ook is het de Gevolmachtigde niet toegestaan
wijzigingen op de rekening aan te brengen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van adresgegevens of de vaste tegenrekening.
De Rekeninghouder vrijwaart BLG Wonen voor alle handelingen die binnen het kader van deze volmacht zijn verricht. De Rekeninghouder is en blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (rechts)handelingen die de Gevolmachtigde op grond
van deze volmacht verricht.
De Gevolmachtigde verklaart dat hij kennis heeft genomen van de Productvoorwaarden, Algemene Bankvoorwaarden en het
Reglement Spaarrekeningen Zakelijk.
De Gevolmachtigde verklaart door ondertekening dat hij kennis heeft genomen van het Privacy- en Cookiereglement. Als iemand
klant bij ons wordt, vraagt de Bank om de persoonsgegevens van deze persoon. Deze gegevens kan de Bank gebruiken voor de
doelen zoals beschreven in haar Privacy- en Cookie Reglement. Meer informatie over hoe de Bank omgaat met privacy is te
vinden op blgwonen.nl. Verder houdt de Bank zich aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.
Deze gedragscode is te vinden op nvb.nl.

De Rekeninghouder gaat hiermee akkoord.

Ondertekening rekeninghouder
Plaats
Datum
Handtekening eerste rechtsgeldig vertegenwoordiger

Handtekening tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger

Naam eerste Rechtsgeldig vertegenwoordiger*

Naam tweede Rechtsgeldig vertegenwoordiger*

Geboortedatum

Geboortedatum

* Let op! Iedere Rechtsgeldig vertegenwoordiger dient vermeld te zijn op het KvK. Zijn de Rechtsgeldige vertegenwoordigers volgens
het KvK uittreksel gezamenlijk bevoegd? Dan dienen minimaal 2 rechtsgeldige vertegenwoordigers deze aanvraag te ondertekenen.
Ook van de Rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) dient een kopie legitimatie meegestuurd te worden.

2

De Gevolmachtigde gaat hiermee akkoord.
Ondertekening Gevolmachtigde
Naam Gevolmachtigde
Geboortedatum
Datum
Handtekening

Versturen

Stuur mee
Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de rechtsgeldig vertegenwoordiger. Wij accepteren een paspoort, een Nederlandse
identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit de Europese Unie. Is uw identiteitsbewijs een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en achterkant.
Kopie van het geldige identiteitsbewijs van de tweede rechtsgeldig vertegenwoordiger, als hier sprake van is.
Kopie van het geldige identiteitsbewijs van de Gevolmachtigde. Is de Gevolmachtigde nog geen klant van BLG Wonen, dan
dient de Gevolmachtigde zich te laten identificeren. Gaat u daarvoor samen met de Gevolmachtigde langs bij de financieel
adviseur. Neemt daarvoor een geldig identiteitsbewijs mee. BLG Wonen accepteert een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, een Nederlands rijbewijs, of een identiteitskaart van een lidstaat uit de Europese Unie.

Stuur dit formulier samen met de gevraagde documenten naar:
BLG Wonen
Afdeling Klantonderzoek
Postbus 10021
3505 AA Utrecht

Of naar:
klantonderzoek@blg.nl
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Let op! Onderstaande gegevens vult de adviseur in
Naam en voorletter(s) adviseur
Nummer adviseur
Telefoonnummer
E-mailadres

Identificatie klant

l

Ik heb deze klant geïdentificeerd

Legitimatiebewijs klant

l

Rijbewijs

l

Paspoort		

Nummer legitimatiebewijs
Nationaliteit
Plaats
Datum
Handtekening

Stuur dit formulier met de gevraagde documenten naar:
klantonderzoek@blg.nl
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l

Identiteitskaart

