Mijn documenten

Beheer uw documenten gemakkelijk online.
Wat?
Via “Mijn Documenten” kunt u specifieke documenten aanvragen en downloaden in Business’Bank en Telelink
Online. Deze dienst is beschikbaar voor zakelijke klanten en kan door alle types ondernemingen en instellingen
gebruikt worden (van zelfstandige ondernemers tot grote multinationals of institutionele organisaties).

Voorbeelden van documenten die u kunt downloaden:
•
•
•
•
•

Fiscaal attest voor Business leningen
Fiscaal attest voor financiering vakantiegelden ING
Fiscaal attest voor financiering eindejaarspremies ING
Fiscaal attest voor investeringskredieten
Fiscaal attest voorafbetaling belastingen

Voorbeelden van documenten die u kunt aanvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Attest geen bestaande zekerheden
Attest geen bestaande kredieten
Attest geen achterstallen op lopende kredieten
Overzicht openstaand saldo van een krediet
Notarisattest
Bankattest voor de revisor
Attest bevestiging bankidentiteit
SEPA-overschrijvingsformulier «begunstigde»

Hoe?
1. Ga naar de dienst via het menu:
a. Business’Bank: Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Mijn Documenten
b. Telelink Online: Dagelijks bankieren > Beheren > Mijn Documenten
2. Kies de titularis of de rechtspersoon voor wie u documenten wilt beheren.
3. Kies het document dat u wilt downloaden of aanvragen.
4. Kies eventueel het contract of het rekeningnummer dat aan het document gekoppeld is.
5. Na enkele dagen kunt U het document in uw Business’Bank of Telelink Online vinden.

Voordelen
Gemakkelijk, handig, veilig en direct. Deze dienst is dag en nacht en alle dagen van de week beschikbaar in
Business’Bank en Telelink Online. Sommige documenten kunt u meteen downloaden in “Mijn Documenten”, andere
zullen na enkele dagen beschikbaar zijn in uw Business’Bank of Telelink Online: gemakkelijk, handig en flexibel!

FAQ
Welke documenten kan ik aanvragen en/of downloaden?
Om “Mijn Documenten” te kunnen gebruiken, moet ING u kennen als de wettelijke vertegenwoordiger of moet
u een mandaat met handtekeningbevoegdheid hebben op de rekening van de titularis of van de rechtspersoon
waarvoor u documenten wilt aanvragen of downloaden.

• Bent u een wettelijke vertegenwoordiger of hebt u een mandaat met handtekeningbevoegdheid op de
rekening van de titularis of van de rechtspersoon, en u hebt toch geen toegang tot de documenten? Neem
dan contact op met uw ING-gesprekspartner voor meer informatie.
• Als de wettelijke vertegenwoordiger u een mandaat wilt verlenen op de rekening van een rechtspersoon
waarvoor u documenten nodig hebt, kan hij of zij dit rechtstreeks aanvragen in:
a. Business’Bank via «Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rekeningen rechtspersonen > Mandaat op
rekening»
b. Telelink Online via “Dagelijks bankieren > Rekeninginformatie > Rekeningen rechtspersonen > Mandaat
op rekening”
• De dienst “Mijn Documenten” is niet beschikbaar voor niet-Belgische rekeningen of gebruikers van Isabelfunctiekaarten.
Voorbeelden van documenten die
beschikbaar zijn in “Mijn Documenten”

Prijs

Bankattest voor de revisor

25/€100
75
€ 50/€

Solvabiliteitsattest

€ 25/€
Gratis75

Identificatieformulier van de uiteindelijke begunstigden (kopie)

Gratis

Overzicht leningen

€ 75
Gratis

Attest geen bestaande zekerheden

Gratis
€ 75

Attest geen bestaande kredieten

€ 25
Gratis

Attest geen achterstallen op lopende kredieten

€ 25
Gratis

Overzicht openstaand saldo van een krediet

Gratis
€ 75

Notarisattest

Gratis

Attest bevestiging bankidentiteit

€ 25
Gratis

SEPA-overschrijvingsformulier "begunstigde"

Gratis

Aflossingstabel van een krediet

Gratis

Attest betaalde interesten en kapitaal

€ 25
Gratis

Fiscaal attest voor investeringskredieten

Gratis

Fiscaal attest voor Business leningen

Gratis

Fiscaal attest voor financiering vakantiegelden ING

Gratis

Fiscaal attest voor financiering eindejaarspremies ING

Gratis

Fiscaal attest voorafbetaling belastingen

Gratis
Gratis

Kan ik het document
downloaden of
aanvragen?

Wie kan het document aanvragen of downloaden?

Alleen voor wettelijke vertegenwoordigers (gekend
door ING) en mandatarissen met ten minste
handtekeningbevoegdheid op een van de rekeningen
van de rechtspersoon/natuurlijke persoon (zelfstandig)

Aanvragen

Alleen voor wettelijke vertegenwoordigers
(gekend door ING) en mandatarissen met ten minste
handtekeningbevoegdheid op de referentierekening die
aan het product (bv. rekening of lening) gekoppeld is.

Downloaden

• Dit overzicht toont niet alle beschikbare documenten. Bovendien komen er regelmatig handige documenten
bij. Kijk daarom snel online voor de volledige lijst.
• Sommige documenten kunnen sneller worden geleverd. Dat kost iets meer.
• De prijs voor een “Bankattest voor de revisor” bedraagt
• € 50
25 als uw bedrijf
opties)
en/of
leningen.
bedrijf enkel
enkel rekeningen
rekeningenheeft
heeften
engeen
geeneffecten
effecten(aandelen,
(aandelen,
opties)
en/of
leningen.
• € 100
75 als
alsals
effecten
(aandelen,
opties)
en/of
de leningen
heeft.
alsuw
uwbedrijf
bedrijfzowel
zowelrekeningen
rekeningen
effecten
(aandelen,
opties)
en/of
de leningen
heeft.
• Standaard solvabiliteitsattesten kosten € 25. Solvabiliteitsattesten met specifieke vereisten, kosten € 75.

De prijs
prijs per
per document
document wordt
wordtduidelijk
duidelijkvermeld
vermeldals
alsuudocumenten
documentenaanvraagt
aanvraagtof
ofdownloadt.
downloadt.
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