Agent agreement

Dé manier om eenvoudig rekeningen te openen, mandaten te beheren en nieuwe
mandatarissen te identificeren.

Wat is een Agent agreement?
Met een Agent agreement kan de wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon de
volgende bevoegdheden aan andere personen overdragen:

1. Rekeningen openen
De Agent rekeningopeningen kan online of in het kantoor rekeningen openen.

2. Mandaten beheren
De Agent mandaatbeheer kan online of in het kantoor de mandaten op een rekening beheren.
Hij of zij kan ook Isabel-kaarten bestellen.

3. Agenten identificeren
De Agent identificatie kan in de plaats van ING een andere persoon identificeren als
mandataris of als bijkomende wettelijke vertegenwoordiger op een rekening. Zo moet de
identificatie niet meer in het kantoor gebeuren. Handig voor de mandatarissen die niet in
België wonen!

Hoe een Agent agreement aanvragen?
1. Agent(en) kiezen
De wettelijke vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon duidt de personen aan die ‘Agent’
worden en zo een specifieke bevoegdheid krijgen. De toekomstige agenten moeten
• regelmatig betrokken zijn bij het openen van rekeningen of beheren van mandaten
• een vertrouwenspersoon zijn
• een stabiele functie in de organisatie hebben

2. Contract ondertekenen
De wettelijke vertegenwoordiger(s) en de agenten ondertekenen het contract met ING.

3. Bevoegdheid gebruiken
Zodra de contracten ondertekend en goedgekeurd zijn, kunnen de agenten hun functie
uitoefenen. De Agent rekeningopeningen en de Agent mandaatbeheer kunnen hiervoor
Business’Bank en Telelink Online gebruiken als ze minstens 1 raadplegingsmandaat hebben
op een ING-rekening.

Waarom een Agent agreement?
• Efficiënter werken: de wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon kan het openen
van rekeningen en wijzigen van mandaten overlaten aan vertrouwenspersonen die hierbij
het meest betrokken zijn.
• Minder papierwerk: de agent beheert alles zelf bij het openen van een rekening of wijzigen
van een mandaat.
• Snellere aanvragen: online aanvragen worden onmiddellijk geregistreerd en bevestigd.
• Veilige aanvraag: online aanvragen worden bevestigd met een elektronische handtekening.
• Altijd beschikbare diensten: met Business’Bank en Telelink Online kunnen agenten de
klok rond rekeningen openen of mandaten wijzigen.

Q&A
Kan 1 persoon verschillende functies opnemen?
De functies Agent mandaatbeheer en Agent rekeningopeningen kunnen door dezelfde
persoon worden uitgeoefend. De Agent identificatie kan niet met een andere Agent-functie
gecombineerd worden.

Kan een Agent rekeningopeningen de eerste rekening van de rechtspersoon
openen?
Nee. De eerste rekening van een rechtspersoon moet altijd volgens de gebruikelijke procedure
worden geopend. Daarna kan een Agent worden aangeduid om andere rekeningen te openen.

Wie moet een wijziging van de Agenten melden?
De rechtspersoon is verantwoordelijk voor het melden van de wijzigingen. Een bevestiging
van de wijziging wordt via de rekeningafschriften naar het bedrijf gestuurd.

Kan een rechtspersoon meerdere agenten aanduiden?
Ja, een rechtspersoon kan bevoegdheden aan 1 of meerdere personen overdragen.
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