Lijst van voor elke medehouder toegelaten verrichtingen
1) Wederzijdse volmacht van de medehouders van de rekening(en)
De medehouders van de online geopende ING Professionele zichtrekening geven elkaar wederzijds volmacht voor het beheer
van de rekening, zonder de mogelijkheid hun bevoegdheden alleen over te dragen.
2) Verrichtingen die het voorwerp zijn van de onder 1) verleende beheersvolmacht van elke medehouder van de
rekening(en)
A. In het kader van de door ING België geboden mogelijkheden kan elke medehouder, alleen en overeenkomstig de
voorwaarden die hij/zij passend acht, in voorkomend geval via elektronische weg:
a. alle opvragingen en overschrijvingen verrichten, de hierboven vermelde rekening(en) zelfs in zijn/haar voordeel salderen,
indien nodig hun eenheid bedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot die rekening(en) ondertekenen; b. alle cheques
uitschrijven, alle handelspapier en warrants endosseren en disconteren, het volledige of gedeeltelijke disconto ervan innen, alle
promessen ondertekenen en alle wisselbrieven accepteren en avaleren;
c. alle wisselverrichtingen uitvoeren;
d. alle bedragen lenen, alle kredietopeningen overeenkomen en aanwenden, waarbij ING België zich het recht voorbehoudt om
naar eigen goeddunken de handtekening van elke houder ter zake te eisen;
e. in het algemeen en met het onder punt d) geformuleerde voorbehoud, alle bankverrichtingen uitvoeren; f. te dien einde alle
stukken, kwijtschriften en ontvangstbewijzen ondertekenen alsmede woonplaats kiezen, dit alles volgens de voorwaarden die
hij/zij passend acht;
g. van ING alle inlichtingen, alle briefwisseling en alle documenten ontvangen betreffende verrichtingen die hijzelf/zijzelf of de
rekeninghouder(s) heeft (hebben) uitgevoerd op de hierboven vermelde rekening tijdens de volledige duur van de volmacht,
met dien verstande dat dergelijke inlichtingen, die beperkt zijn tot de volmachtperiode, ook na het ophouden ervan nog
kunnen worden verkregen;
h. zich door ING België alle middelen (waaronder kaarten, toegang tot de elektronische kanalen, codes ...) laten verstrekken en
deze aanwenden voor het beheer van de hierboven vermelde rekening, op voorwaarde van authenticatie ervan door het
intoetsen van het eraan verbonden geheime nummer, voor het uitvoeren van de courante bankverrichtingen zoals hierboven
beschreven (punten a tot g) en hierna onder punt B;
i. alle overeenkomsten ondertekenen die betrekking hebben op de in punt h vermelde middelen;
B. Binnen het kader van de door ING België geboden mogelijkheden kan elke medehouder bovendien, onder de voorwaarden
die hij/zij passend acht en in voorkomend geval via elektronische weg, zonder enige uitzondering alle effectenverrichtingen
uitvoeren en alle akkoorden of overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot het belastingstelsel van die waarden en tot
hun fungibiliteit.
Mogelijk zijn niet alle in bovenstaande punten A en B genoemde verrichtingen beschikbaar voor volmachthebbers met slechts
een elektronische volmacht (effectenverrichtingen kunnen bijvoorbeeld niet via de Smart Banking-diensten van ING worden
uitgevoerd) en voor bepaalde soorten rekeningen (spaarrekeningen enz.). Wat dat betreft wordt verwezen naar de
voorschriften, algemene voorwaarden of andere contractuele documenten die van toepassing zijn op de elektronische kanalen
of de betrokken rekeningen.
3) Bepaling met betrekking tot de herroeping van de wederzijdse volmacht tussen medehouders of van andere volmachten
Tenzij anders bepaald, kunnen volmachten die de medehouders aan elkaar of aan derden hebben verleend, alleen worden
herroepen door middel van een brief die aangetekend wordt verstuurd naar of tegen een ontvangstbewijs wordt afgegeven aan
ING België. ING zal trachten hier vanaf het moment van ontvangst rekening mee te houden, maar haar aansprakelijkheid vangt
pas aan na afloop van de tweede werkdag na ontvangst van de brief.
De stopzetting van de gevolgen van de volmacht wegens een van de oorzaken beschreven in artikel 2003 van het Burgerlijk
Wetboek (overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van de lastgever of lasthebber) gaat voor ING België pas
in op de derde werkdag nadat zij kennis nam, zonder dat zij verplicht is actief naar deze informatie op zoek te gaan, van de
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de toepassing van voornoemd artikel 2003.
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