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SPECIFIEK CONFIGURATIEFORMULIER

U kan dit document elektronisch invullen en het opslaan. Gelieve het document
ingevuld en ondertekend te versturen naar ServicingPCB@belfius.be
Belfius Bank, Grotesteenweg 454 - 2600 Berchem, ANTW 04/00
(**) Deze informatie is verplicht.

Dit formulier is voorbehouden voor de toevoeging / de wijziging / de schrapping van een Gebruiker van BE=Trade by Belfius door een Hoofdgebruiker.

U wil een Gebruiker toevoegen / wijzigen / schrappen in BE=Trade by Belfius.

Als deze persoon niet bekend is bij Belfius, gelieve dan een kopie van de identiteitskaart toe te voegen (voor- en achterzijde). Als het gaat om een elektronische
identiteitskaart, gelieve dan eveneens een kopie van het officieel document met het adres van deze persoon toe te voegen.

Benaming van de Klant (**)
Naam van de Hoofdgebruiker (**)

..........................................................................................................................................................................................................
Mevrouw

Mijnheer

Naam + Voornaam

.......................................................................................

........................................................................................

Privéadres van de Gebruiker (**)
Straat + nummer/bus
Postnummer + plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer (**)

IBAN BE ......................................................................................................................................................................................

U wil een Gebruiker toevoegen
U wil in onderstaand punt 2 de toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden bepalen
Deze Gebruiker heeft dezelfde toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden als de volgende bestaande Gebruiker:
Naam en voornaam van de bestaande Gebruiker: .................................................................................................................................................................................
Identificatie van de bestaande Gebruiker: ..................................................................................................................................................................................................
Deze Gebruiker heeft dezelfde toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden als die welke hij heeft voor een andere entiteit:
Naam en rechtsvorm van die andere entiteit: ...........................................................................................................................................................................................
Identificatie van de bestaande Gebruiker: ....................................................................................................................................................................................................
U wil een Gebruiker wijzigen
U wil in onderstaand punt 2 de toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden bepalen
Deze Gebruiker heeft dezelfde toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden als de volgende bestaande Gebruiker:
Naam en voornaam van de bestaande Gebruiker: .................................................................................................................................................................................
Identificatie van de bestaande Gebruiker: ....................................................................................................................................................................................................
Deze Gebruiker heeft dezelfde toegangsrechten en handtekeningsbevoegdheden als die welke hij heeft voor een andere entiteit:
Naam en rechtsvorm van die entiteit: ................................................................................................................................................................................................................
Identificatie van de bestaande Gebruiker: .....................................................................................................................................................................................................
U wil een Gebruiker voor die entiteit schrappen
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Gelieve hier de toegangsrechten voor deze Gebruiker te bepalen:
Deze Gebruiker kan de volgende
transacties aanmaken en beheren in
BE=Trade by Belfius en wenst Alerts te
ontvangen (aanduiden).

(*) Voor het beheren van de import LC moet
er eveneens een “Akte van inpandgeving van
goederen” worden ondertekend.

Multi-entiteit

Import Letter of Credit (*)
Export Letter of Credit
Incoming Collections
Outgoing Collection
Bonds & Guarantees

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Alerts
Alerts
Alerts
Alerts
Alerts

Deze Gebruiker heeft reeds toegang tot BE=Trade by Belfius en wenst
te beschikken over een toegang tot voornoemde entiteit onder dezelfde
gebruikersidentificatie.
Gebruikersidentificatie:..............................................................
Deze Gebruiker heeft nog geen toegang tot BE=Trade by Belfius en wenst te
werken als multi-entiteit (gelieve per entiteit een configuratieformulier in te vullen).

Gelieve hier aan te geven hoe u de handtekeningsbevoegdheid voor deze Gebruiker wenst te regelen in BE=Trade by
Belfius. U kan een globale bevoegdheid toewijzen of een bevoegdheid per type transactie:
A) De volgende regels gelden voor: (**)
Alle transacties (U kan enkel deel A invullen)
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees

Welke bevoegdheid wil u toekennen aan
deze Gebruiker? (**)

Encodeur: Kan enkel transacties invoeren (u moet de rest van deze tabel niet meer
invullen)
Super approval: Kan transacties ondertekenen voor een onbeperkt bedrag (u moet
de rest van deze tabel niet meer invullen)
Kan transacties ondertekenen, maar moet rekening houden met onderstaande
regels

Kies de munt waarin u de volgende
bedragen wil uitdrukken:

EUR
Andere:...................................................................

Wat is de daglimiet voor het
ondertekenen van transacties?

...........................................................................................................................................................................................................

Mag deze Gebruiker zijn eigen
transacties ondertekenen?

Ja
Neen

Gelieve een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden voor het aangeven
van de handtekeningsbevoegdheden die
u aan deze Gebruiker wil geven (kruis
maar één mogelijkheid aan):

Deze Gebruiker mag alleen ondertekenen tot.............................. of mag als laatste
ondertekenen tot ................................(vierogenprincipe)
Deze Gebruiker mag enkel als eerste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag enkel als laatste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag als eerste of als laatste ondertekenen (vierogenprincipe)
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B) De volgende regels gelden voor:
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees
Welke bevoegdheid wil u toekennen aan
deze Gebruiker? (**)

Encodeur: Kan enkel transacties invoeren (u moet de rest van deze tabel niet meer
invullen)
Super approval: Kan transacties ondertekenen voor een onbeperkt bedrag (u moet
de rest van deze tabel niet meer invullen)
Kan transacties ondertekenen, maar moet rekening houden met onderstaande
regels

Kies de munt waarin u de volgende
bedragen wil uitdrukken:

EUR
Andere:...................................................................

Wat is de daglimiet voor het
ondertekenen van transacties?

...........................................................................................................................................................................................................

Mag deze Gebruiker zijn eigen
transacties ondertekenen?

Ja
Neen

Gelieve een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden voor het aangeven
van de handtekeningsbevoegdheden die
u aan deze Gebruiker wil geven (kruis
maar één mogelijkheid aan):

Deze Gebruiker mag alleen ondertekenen tot.............................. of mag als laatste
ondertekenen tot ................................(vierogenprincipe)
Deze Gebruiker mag enkel als eerste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag enkel als laatste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag als eerste of als laatste ondertekenen (vierogenprincipe)

C) De volgende regels gelden voor:
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees

Welke bevoegdheid wil u toekennen aan
deze Gebruiker? (**)

Encodeur: Kan enkel transacties invoeren (u moet de rest van deze tabel niet meer
invullen)
Super approval: Kan transacties ondertekenen voor een onbeperkt bedrag (u moet
de rest van deze tabel niet meer invullen)
Kan transacties ondertekenen, maar moet rekening houden met onderstaande
regels

Kies de munt waarin u de volgende
bedragen wil uitdrukken:

EUR
Andere:...................................................................

Wat is de daglimiet voor het
ondertekenen van transacties?

...........................................................................................................................................................................................................

Mag deze Gebruiker zijn eigen
transacties ondertekenen?

Ja
Neen

Gelieve een keuze te maken uit de volgende mogelijkheden voor het aangeven
van de handtekeningsbevoegdheden die
u aan deze Gebruiker wil geven (kruis
maar één mogelijkheid aan):

Deze Gebruiker mag alleen ondertekenen tot.............................. of mag als laatste
ondertekenen tot ................................(vierogenprincipe)
Deze Gebruiker mag enkel als eerste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag enkel als laatste persoon ondertekenen tot ..............................
Deze Gebruiker mag als eerste of als laatste ondertekenen (vierogenprincipe)
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Dit configuratieformulier moet worden ondertekend door de Hoofdgebruiker.
Bij elektronische handtekening
Dit document wordt ondertekend door de vertegenwoordigers van onderstaande Klant door middel van een geavanceerde of gekwalificeerde
handtekening in de zin van (EU) verordening nr. 910/2014 van 23 juli 2014, op de datum die vermeld staat in elk van de elektronische
handtekeningen.
Bij manuele ondertekening
Opgemaakt te ............................................................. op ......................................................

Voor de klant

Voor de klant

....................................................................................... .......................................................................................
Naam + functie

Naam + functie

......................................................................................

......................................................................................
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