BelfiusWeb
Configuratieformulier - standaardtoegangen
Opgelet! Indien u gebruik wil maken van sociale diensten, moet u het document
“Configuratieformulier BelfiusWeb – uitgebreide diensten” gebruiken!

Versie juni 2019
U kunt dit document elektronisch invullen en bewaren
Het ingevulde en ondertekende document mailt u naar

ServicingPCB @belfius.be

Belfius Bank, Grotesteenweg 454 - 2600 Berchem, ANTW 04/00

De aanvrager – rechtspersoon (hierna “Entiteit” genoemd)
Benaming van de juridische Entiteit
Adres Entiteit:
- Straat, nr., bus:
- Postcode en Plaats:
- Land:
- Telefoonnummer:
- E-mail aanvrager/contactpersoon
Adres voor de correspondentie rond
BelfiusWeb (kaart en kaartlezer)
- Straat, nr., bus:
- Postcode en Plaats:
- Land:
Rekeningnummer*

Enkel in te vullen indien het correspondentieadres verschillend is van het
adres van de Entiteit. Standaard is dit het hoofdverzendingsadres.

BE

De Gebruiker – natuurlijke persoon (hierna “Gebruiker” genoemd)
OPGELET: Indien deze persoon niet gekend is bij Belfius Bank, gelieve een recto-verso-kopie van de identiteitskaart toe te voegen. In geval van een elektronische
identiteitskaart, gelieve ook een kopie toe te voegen van een officieel document waarop het adres van deze persoon is vermeld.

Naam en Voornaam Gebruiker

m Mevrouw

m De heer

Functie/Titel
Privé-adres
- Straat + nummer/bus:
- Postcode en Plaats:
- Land:
- E-mail Gebruiker:
- Geboortedatum:

Voor bijkomende inlichtingen over BelfiusWeb of het invullen van dit formulier, gelieve contact op te nemen met uw relatiegelastigde van Belfius
Bank of met Belfius Servicing Contact op het telefoonnummer: +32 (0)2 222 87 20 of via e-mail: eb-contact@belfius.be.
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Deze aanvraag betreft een eerste toegang voor deze Entiteit tot BelfiusWeb met
standaarddiensten
Deze toegang wordt
:: gegeven op een nieuwe BelfiusWeb Card (1) OF
:: toegevoegd aan een bestaande BelfiusWeb Card 6703 :: toegevoegd aan een bestaand Isabel Gebruikersnummer 5 -

-

-

-

OF
(2)

:: Ik wens de Gebruiker te schrappen voor deze Entiteit

Functies die deel uitmaken van de standaarddiensten van BelfiusWeb
De aanvrager verbindt zich ertoe de Gebruiker te informeren over deze aanvraag en over de functies waarover hij zal beschikken.
Volgende functies maken deel uit van deze standaarddienst:
1. Raadplegen van thesaurie- en spaarrekeningen en invoer van verrichtingen (behalve sociale rekeningen)
2. Detail globale boekingen in historiek en rekeninginformatie
2a. Verbergen detail salarissen (02/SALA)
2b. Verbergen detail sociaal secretariaat (06)
2c. Verbergen detail sociaal secretariaat 2
3. Globale staten: deze functionaliteit geeft het individueel en globaal saldo van een bepaalde groep rekeningen weer.
Gebruikers die toegang hebben tot deze functionaliteit zijn in de mogelijkheid de inhoud van alle globale staten te consulteren
ongeacht de rekeningen waar zij toegang tot hebben.
4. Debetkaarten: consulteren overzicht van verrichtingen
5. Deposantenkaarten: consulteren overzicht van verrichtingen
6. Reporting PaPyRus: toegang tot rekeninguittreksels (U moet dit lijsttype opnemen in uw PaPyRuS-contract)
7. Reporting Rekeninginformatie: gedetailleerde en uitgebreide rekeninginformatie en maken van gepersonaliseerde rapporten
8. Attesten aanvragen en consulteren. Volgende attesten zijn beschikbaar: naam van de rekening, openbare aanbesteding, saldo
van een rekening, saldo van alle rekeningen (op aanvraag) voor elke rekening die toegankelijk is via het abonnement van de
Gebruiker.
9. Alerting: dienst Messaging
10. BelfiusWeb App: toegang tot BelfiusWeb App
Voor alle andere aanvragen m.b.t. BelfiusWeb (gepersonaliseerde toegangen, uitbreiden of vervanging van bestaande toegangen)
verwijzen wij u naar BelfiusWeb-Toegangsbeheer of naar de uitgebreide versie van het configuratieformulier BelfiusWeb.
Het Reglement van BelfiusWeb kunt u raadplegen op www.belfius.be.

Datum

Handtekening van de hoofdgebruiker en/of
andere personen die de Entiteit mogen vertegenwoordigen

NAAM + FUNCTIE

1

2

Bij aanduiding van deze optie krijgt de Gebruiker een gepersonaliseerde BelfiusWeb-kaart, de bijhorende pincode en BelfiusWeb-kaartlezer toegezonden. De
toegang tot BelfiusWeb gebeurt met deze kaart en kaartlezer.
Voorwaarde bij aanduiding van deze optie is dat de Isabel kaart gekend is bij Belfius Bank

Voor bijkomende inlichtingen over BelfiusWeb of het invullen van dit formulier, gelieve contact op te nemen met uw relatiegelastigde van Belfius
Bank of met Belfius Servicing Contact op het telefoonnummer: +32 (0)2 222 87 20 of via e-mail: eb-contact@belfius.be.
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