BelfiusWeb CardViewer
Configuratieformulier
Versie Januari 2020
Gelieve het ingevulde en ondertekende document
te mailen naar:

servicingpcb @belfius.be

Dit formulier betreft de toevoeging/schrapping van een gebruiker BelfiusWeb CardViewer.

De aanvrager – rechtspersoon (hierna “Entiteit” genoemd)
Benaming van de juridische entiteit
Adres
Straat, nr., bus:
Postcode en Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
E-mail te contacteren persoon
Hoofdrekeningnummer (IBAN)

IBAN 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 Mejuffrouw

m De heer

Functie/Titel
Adres
Straat + nummer/bus:
Postcode en Plaats:
Land:
E-mailadres:
Adres waarnaar de BelfiusWeb-kaart moet (indien verschillend van adres juridische entiteit)
worden verstuurd
Straat + nummer/bus:
Postcode en Plaats:
Land:

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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m Aanvraag toegang voor nieuwe Gebruiker
m Aanvraag toegang nieuwe Gebruiker op een BelfiusWeb CardViewer1 of
m Aanvraag toegang bijkomende Entiteit aan een bestaande BelfiusWeb CardViewer 6703 Deze aanvraag tot BelfiusWeb CardViewer geeft automatisch toegang
– tot de applicatie BelfiusWeb CardViewer, ook op Mobile;
– voor alle types kaarten2 waarvan de Gebruiker houder is en die gelinkt zijn aan de rekeningen van de betrokken Entiteit.

m Aanvraag schrapping toegang van een Gebruiker
De Entiteit wenst een schrapping van de bestaande toegang van deze Gebruiker met volgende toegangsgegevens:
BelfiusWeb CardViewer 6703 m enkel schrapping voor deze entiteit of
m schrapping voor alle entiteiten

BelfiusWeb CardViewer is aangeboden op basis van het raamcontract BelfiusWeb.
De Tariefkaart en het Reglement van BelfiusWeb kunt u raadplegen op www.belfius.be.
Datum

1
2

Handtekening (en) van de hoofdgebruiker en/of andere personen die de Entiteit mogen vertegenwoordigen
NAAM + FUNCTIE

Bij aanduiding van deze optie krijgt de Gebruiker een gepersonaliseerde BelfiusWeb-kaart, de bijhorende pincode en kaartlezer toegezonden. De toegang tot
BelfiusWeb CardViewer gebeurt met deze kaart en kaartlezer.
Debetkaart, Visa en MasterCard (deferred & Prepaid), deposantenkaart, Belfius EasyCard.

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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