PaPyRuS
Contract
U kunt dit document elektronisch invullen en bewaren.
Het ingevulde en ondertekende document mailt u naar :
E-pub-contracts@belfius.be
Versie juni 2022

De aanvrager – rechtspersoon (hierna “Entiteit” genoemd)
Benaming van de juridische Entiteit

………………………………………………………………………………………………………………...

Straat, nr., bus

………………………………………………………………………………………………………………...

Postcode en Plaats

………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...

Land

………………………………………………………………………………………………………………...

Telefoonnummer

………………………………………………………………………………………………………………...

E-mail aanvrager/contactpersoon

………………………………………………………………………………………………………………...

Wenst gebruik te maken van de dienst PaPyRuS en verklaart hierbij het reglement van PaPyRuS te hebben ontvangen,
gelezen en goedgekeurd.
Vraagt aan Belfius Bank de hieronder geïdentificeerde documenten in elektronische vorm ter beschikking te stellen
(Gelieve uw keuze aan te kruisen):

Deze aanvraag betreft

□ Nieuw contract
OF

□ Uitbreiding contract
Wenst volgende lijsten in PaPyRuS te activeren

□ Rekeninguittreksels (alle geopende en te openen rekeningen)
□ Detail collectieve uitgaven (alle geopende en te openen rekeningen)
□ Detail geglobaliseerde ontvangsten (alle geopende en te openen rekeningen)
□ Detail domiciliëringen (alle geopende mandaten)
Omvat lijst controlegegevens bestand, overzicht van geweigerde, overzicht nieuwe mandaten, overzicht geannuleerde mandaten,
overzicht gewijzigde mandaten.

□ Detail intrestberekening (alle geopende en te openen rekeningen)

Voor bijkomende inlichtingen over PaPyRuS 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.

□ Kredietdocumenten (alle geopende en te openen ontlenersnummers 090-)
Omvat momenteel de volgende documenten: budgettaire vooruitzichten, vooruitzichten kredietlasten, rentevoetherzieningen,
opgavestaten, maandelijkse staat rekeningen KO, controletabel van de schuld.

□ Uittreksels van individuele sociale rekeningen (alle geopende en te openen sociale rekeningen)
Betreft de uittreksels van de individuele sociale rekeningen (systeem i; schuldbemiddeling; budgetbeheer, wedersamenstelling
huurwaarborg).

□ Huurwaarborgen onder de vorm van een bankwaarborg (alle geopende en te openen ontlenersnummers 090-)
Omvat momenteel volgende documenten: uitgegeven waarborgen (tweemaandelijkse lijst), geannuleerde waarborgen
(tweemaandelijkse lijst), halfjaarlijkse lijst van de actieve waarborgen.

□ Uitgavenstaten kredietkaarten (alle kredietkaarten toegekend op moment van ondertekening van dit contract)
Toegang tot de documenten
Als U nog niet beschikt over een actief abonnement BelfiusWeb, vraag deze toegang dan eerst online aan via Smarty of
vul een Raamcontract in samen met minstens één Configuratieformulier uitgebreide toegangen.
Als U wel beschikt over een abonnement BelfiusWeb, vraag dan PaPyRuS aan via dit contract (online via Smarty) en:
- Vraag aan de hoofdgebruiker om aan de gebruikers online toegang te geven tot de gewenste lijsten OF
- Vul een Configuratieformulier uitgebreide toegangen in per gebruiker om toegang te geven tot deze lijsten.

Kanaal Belfius Secure EDI
Wenst U dat bovenstaande lijsten eveneens elektronisch verzonden worden via Belfius Secure EDI?

□ Neen
□ Ja: identificatie Belfius Secure EDI (vermeld Common name van uw Belfius Secure EDI-verbinding)
……………………………………………………………………………………………………………….…………….
Aanvraag en activering van Belfius Secure EDI-verbinding moet worden aangevraagd d.m.v. een Belfius Secure EDI-contract.

Startinformatie
Gewenste datum van inwerkingtreding*: ……………………………………………………………………………
* Deze datum is altijd in de toekomst, de reële startdatum kan verschillend zijn en zal dan bevestigd worden door Belfius Bank.

Opgemaakt te ……………………………………………………………… op………………………………………

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

NAAM + FUNCTIE

NAAM + FUNCTIE

Voor bijkomende inlichtingen over PaPyRuS 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.

