Privalis-optie

Als advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder hebt u specifieke behoeften. ING beantwoordt aan deze behoeften met de
Privalis-diensten, en biedt u een uitgebreid gamma producten op maat van juridische beroepen.
Online bankieren wordt nog gemakkelijker met de Privalis-optie, een Business’Bank-versie die speciaal is ontwikkeld voor
juridische beroepen. Met deze optie kunt u zelf vragen om rubriekrekeningen te openen of af te sluiten, een simulatie opvragen
van de intresten- en kostenafrekening voor een bepaalde rekening of een boekhoudjournaal opvragen.
Deze optie is gratis voor Privalis-cliënten en hun medewerkers. U kunt deze laten activeren via uw kantoor of uw
vertrouwde gesprekspartner. Uiteraard kunt u de Privalis-optie ook combineren met Business’Bank Premium (import van
betalingsbestanden en export van CODA-bestanden), zodat u kunt werken met uw boekhoudprogramma.
In geval van problemen met de Privalis-optie kunt u altijd contact opnemen met de ING Privalis Desk - de Business’Bank
helpdesk die is gereserveerd voor Privalis-cliënten - via het nummer 02 464 63 01.

Wat?
Online openen van rubriekrekeningen
Zodra u houder bent van één van de volgende rubriekrekeningen kunt u online rubriekrekeningen van hetzelfde type openen:
zakenrekening, faillissementsrekening, schuldbemiddelingsrekening of rubriekrekening notaris.
•
•

Voor rechtspersonen (via het menu): Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rekening rechtspersonen >
Open een nieuwe zakelijke rekening
Voor natuurlijke personen (via het menu): Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rubriekrekeningen (Privalis) >
Open een rubriekrekening (Privalis)

Online sluiten van rubriekrekeningen
Indien u een volledige volmacht heeft op een zakenrekening, een faillisementsrekening, een schuldbemiddelingsrekening,
een rubriekrekening notaris, een beslagrekening of een rekening onder beheer als houder, volmachthebber of interveniënt
(rekening onder beheer), kunt u een rubriekrekening sluiten via het menu:
Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rubriekrekeningen (Privalis) > Sluit een rubriekrekening (Privalis)
U kunt eenvoudig een simulatie maken van de intresten- en kostenafrekening voor een bepaalde rekening via het menu:
Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Rubriekrekeningen (Privalis) > Maak een rentesimulatie (Privalis)
Boekhoudjournaal
Een boekhoudjournaal is een overzicht in pdf-formaat van alle gedebiteerde en gecrediteerde verrichtingen op een specifieke
rekening over een bepaalde periode. Het boekhoudjournaal kan als pdf-bestand aan de rechters worden overgemaakt. U kunt
het boekhoudjournaal opvragen via het menu: Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Boekhoudjournaal (Privalis). U kunt
kiezen voor een periode of een datum uit het vorige en het lopende kalenderjaar. Tip: voeg deze functionaliteit zeker toe aan
uw directe links, zodat deze zowel op uw homepage als onderaan in de grijze balk op iedere pagina verschijnt.

Hoe?
De Privalis-optie is gratis en wordt exclusief aangeboden aan juridische beroepen. Neem contact op met uw vertrouwde
gesprekspartner voor meer informatie of om de Privalis-optie aan te vragen.

Voordelen?
•
•
•
•
•

U wint tijd omdat u uw rubriekrekeningen thuis kunt beheren, wanneer het u het best past.
U kunt vooraf een berekening maken van de intresten- en kostenafrekening op een specifieke rekening.
U kunt eenvoudig een boekhoudjournaal opvragen. Dit kunt u als bewijs van inkomende en uitgaande transacties aan
de rechter overmaken.
Alle functionaliteiten zijn beschikbaar in de beveiligde omgeving van Business’Bank.
Geen extra kosten, deze dienst is gratis voor juridische beroepen.

Q&A
Waarom kan ik mijn rubriekrekening niet online openen?
U kunt online rubriekrekeningen openen als u al houder bent van eenzelfde type rekening. AIs het de eerste rubriekrekening
van dit type betreft moet de rekening door uw kantoor geopend worden.
Voor rechtspersonen: hoe kan ik mijn medewerkers de rechten geven om rubriekrekeningen te openen?
U kunt een of meerdere van uw medewerkers rechten geven om rekeningen te openen, als u hiervoor een overeenkomst
tekent met ING.
Wie kan een rubriekrekening sluiten?
U heeft een volledige volmacht nodig op de rekening, als houder, volmachthebber of interveniënt (rekening onder beheer).
Wie kan een simulatie van een intresten- en kostenafrekening opvragen?
Iedereen die een volmacht als houder of volmachthouder heeft, ongeacht of dit een volledige, gedeeltelijke of uitsluitend
raadplegende volmacht is.
Voor welke periode kan ik een boekhoudjournaal opvragen?
U kunt kiezen uit de volgende periodes: de vorige maand, de vorige 3 maanden, vorig semester of vorig jaar. Daarnaast kunt u
zelf een periode of datum uit het vorige en het lopende kalenderjaar ingeven.
Wat heb ik nodig om een boekhoudjournaal te kunnen weergeven?
U moet de Privalis-optie geactiveerd hebben in Business’Bank, en daarnaast een programma hebben om pdf-bestanden te
kunnen lezen.
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