Aanvraag bankoverstapdienst
Vul dit document in, onderteken het en stuur het op per e-mail naar bankmobility@ing.be. En u kunt het formulier
ook afgeven in een ING-kantoor van uw keuze. De overdracht van de betalingsopdrachten zal u per brief worden
bevestigd binnen een termijn van acht werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

Uw rekeningnummers

BE ……………………….………………………………........……………………….…...... bij ING
op naam van: ……………………….………………………………........ (conform de volledige naam van die zichtrekening)

BE .............................................................................................................. bij vorige bank
op naam van: ……………………….………………………………........ (conform de volledige naam van die zichtrekening)
Ondergetekende(n), houder(s) van de hierboven vermelde particuliere zichtrekeningen in euro:
1. Vraagt/vragen aan ING en de vorige bank om de Bankoverstapdienst voor de bovenvermelde zichtrekeningen uit te
voeren, in overeenstemming met de voorwaarden van het Reglement Bankoverstapdienst voor (kruis één vakje aan):
 overdracht van betalingsopdrachten*
 vereffening van vorige zichtrekening
 overdracht betalingsopdrachten* met vereffening van vorige zichtrekening
2. Verklaart/verklaren zich akkoord met de verwerking en de uitwisseling van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de
uitvoering van de bankoverstapdienst.
3. Ingeval van verzoek tot vereffening van de vorige zichtrekening met gekoppelde kredietkaart(en):
- Verbind(t)(en) zich ertoe uitdrukkelijk al deze kaarten onmiddellijk en doorgeknipt (chip ook in twee knippen) te
bezorgen aan de vorige bank. Indien en zolang deze kaart(en) niet word(t)/worden ontvangen door de vorige bank
zal/zullen de rekeninghouder(s) zelf aansprakelijk zijn voor alle verrichtingen die nog zouden worden uitgevoerd.
De rekeninghouder(s) erken(t)(nen) hierbij uitdrukkelijk dat de vorige bank hiervoor in geen geval aansprakelijk
gesteld kan worden.
- Geeft/geven uitdrukkelijk mandaat aan de nieuwe bank, om op eerste verzoek van de vorige bank, via de nieuwe
zichtrekening de uitgaven te betalen van deze kaart(en), binnen de toegelaten limieten.
4. Bevestigt/bevestigen een exemplaar te hebben ontvangen van het Reglement Bankoverstapdienst, kennis te hebben
genomen van de inhoud en akkoord te gaan met de toepassing ervan.
Opgemaakt te ..................................................................................................................op............................................................................

Rekeninghouder(s)
Naam

Handtekening(en)
Voornaam

Nieuwe zichtrekening

Vorige zichtrekening

* Op uw vraag zal ING in uw naam de leveranciers op de hoogte brengen van het gewijzigde rekeningnummer waarop de voorbije dertien maanden een of meer
domiciliëring(en) werd(en) aangeboden. Zo kunnen uw leveranciers voor uw nieuwe rekening een nieuw Europees domiciliëringsmandaat opstellen. Opgelet:
eventuele blokkeringen van de mandaten op uw oude rekening worden niet automatisch overgenomen. U kunt ze zelf beheren via Home’Bank. ING kan niet
aansprakelijk worden gesteld wanneer een leverancier geen rekening zou houden met de aanbevelingen in haar mededeling.
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