Een nieuwe rekening openen
voor rechtspersonen
Open een geheel nieuwe ING-rekening of
kopieer een bestaande rekening voor een
rechtspersoon.

Wat?
Met deze dienst, die beschikbaar is in Business’Bank en Telelink Online, kunt u als volgt een
nieuwe rekening openen voor een rechtspersoon:
Door een bestaande rekening te kopiëren. In dit geval zijn alle standaardvoorwaarden van de
geselecteerde rekening automatisch van toepassing op de nieuwe rekening.
Door een volledig nieuwe rekening te openen. In dit geval bepaalt de gebruiker de
basiskenmerken van de nieuwe rekening, zoals de ontvangstwijze en frequentie van de
rekeningafschriften en de taal.
Deze dienst is beschikbaar voor:
1. de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon die bekend is (zijn) bij ING,
2. alle mandatarissen voor een rekening van de rechtspersoon,
3. alle Agents die bevoegd zijn om de onderneming te vertegenwoordigen bij het openen van
een of meer rekeningen in het kader van een Agent Agreement met ING.

Hoe?
1. Ga naar de dienst via het menu:
a. Business’Bank: Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rekeningen rechtspersonen >
Open een nieuwe zakelijke rekening
b. Telelink Onlilne: Dagelijks bankieren > Rekeninginformatie > Rekeningen rechtspersonen >
Open een nieuwe zakelijke rekening
2. Kies de rechtspersoon waarvoor u een rekening wilt openen.
3. Selecteer het type rekening dat u wilt openen. U hebt de keuze tussen:
- Een ING Ondernemingsrekening Plus (zichtrekening)
- Een ING Oranje Boekje (spaarrekening)
- Een Groen Boekje (spaarrekening)
Als u Privalis bent (voor juridische beroepen), kunt u verder kiezen uit:
-

Een Rubriekrekening Notaris
Een Zakenrekening
Een Schuldbemiddelingsrekening
Een Faillissementsrekening

4. Voeg indien van toepassing een ‘alias’ toe (een benaming die voor deze nieuwe rekening
gekozen wordt, zodat ze gemakkelijk terug te vinden is in de lijst met rekeningen) en/of

wijzig de contactpersoon en details voor de nieuwe rekening. Deze informatie wordt alleen
gebruikt in de context van deze specifieke aanvraag, de contactpersoon zal geïnformeerd
worden wanneer de aanvraag verwerkt is.
5. Kies op welke manier u de rekening wilt openen:
5.1. Een bestaande rekening kopiëren
		

5.1.1.

Selecteer de te kopiëren rekening.

5.2. Een volledig nieuwe rekening openen
		
5.2.1.
		

Bepaal de basiskenmerken van de nieuwe rekening: taal, 			
ontvangstwijze en frequentie van de rekeningafschriften,.

6. Klik op ‘Valideren’ om de opening van de rekening aan te vragen.
7. Indien een volledig nieuwe rekening geopend wordt, kunt u via de knop ‘mandaten
toevoegen’ nieuwe mandaten toevoegen voor deze rekening. Beide aanvragen ‘opening
rekening’ en ‘toevoeging van manda(a)t(en)’ worden samen doorgestuurd met hetzelfde
ticketnummer. Ze zullen gezamenlijk afgehandeld worden door ons Competence Center.
8. Meteen nadat u de aanvraag ondertekend hebt, krijgt u alvast uw rekeningnummer. Het
duurt dan maximaal 2 werkdagen voor u verrichtingen kunt uitvoeren van en naar deze
rekening.
In sommige gevallen moet uw aanvraag eerst verwerkt worden door ING. Zodra dat gebeurd
is, krijgt u een bevestigingsmail. Vanaf dan kunt u uw rekening gebruiken.

Voordeel
Gemakkelijk, handig, veilig en direct. Deze dienst is dag en nacht en alle dagen van de week
beschikbaar via onze beveiligde kanalen. Als u de kopieerfunctie gebruikt, moet u bovendien
niet alle gegevens opnieuw invoeren, terwijl de functie ‘volledig nieuwe rekening’ u de
mogelijkheid biedt om de basiskenmerken van uw nieuwe rekening te bepalen.

Q&A
Wat zijn de verschillende types agenten?
Via een Agent Agreement kunt u verschillende types agenten creëren:
een Agent die bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen bij het openen van een
of meer rekeningen;
een Agent die bevoegd is om de onderneming te vertegenwoordigen bij het beheer van de
mandaten;
een ‘wettelijke vertegenwoordiger’ kan de onderneming vertegenwoordigen zowel bij het
openen van een of meer rekeningen als bij het beheer van mandaten.
Wat is een Agent Agreement?
Een Agent Agreement met ING is een dienst die Belgische rechtspersonen in staat stelt om
personen met specifieke mandaten toe te wijzen.
Welke types handtekeningbevoegdheid bestaan er?
De volgende types handtekeningbevoegdheid kunnen weergegeven worden:
Tekent alleen: de mandataris ondertekent de transactie(s) alleen.
Tekent gezamenlijk: 2 mandatarissen zijn gemachtigd om samen de transactie(s) te
ondertekenen.
Tekent per twee: 2 mandatarissen uit een groep van 3 tot 10 zijn gemachtigd om de transactie(s)
samen te ondertekenen.
Wat gebeurt er na mijn aanvraag om een nieuwe rekening te openen?
Meteen nadat u de aanvraag ondertekend hebt, krijgt u alvast het rekeningnummer. Het duurt
dan maximaal 2 werkdagen voor u verrichtingen kunt uitvoeren van en naar deze rekening.
In sommige gevallen moet uw aanvraag eerst verwerkt worden door ING. Zodra dit gebeurd
is, nemen we contact met u op.
Als de aanvraag niet correct ondertekend is (zoals bepaald in uw statuten) of niet strookt met
bestaande mandaten, zullen we dit aan u laten weten.
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