Adreswijziging
O Mijnheer

O Mevrouw

O Mejuffrouw

Naam ................................................................................................................................................ Voornaam .................................................................................................

- ac - abbc Geboorteplaats en -land ..................................................................................................................................................
BE ac - abbc - abbc - abbc............

Geboortedatum ac
Rekeningnummer
$$Nieuw

adres

Straat .................................................................................................................................................................................................................. Nr ............... bus ...............
Postcode ................................. Gemeente ............................................................................................................. Land ..........................................................................
Telefoon ................................................................................ Email ...............................................................................................................................................................
Vanaf

ac - ac - abbc

Fiscale woonplaats1 :
O Belgïe
O andere (vermeld AL uw fiscale woonplaatsen en overeenkomstige Fiscale Identificatienummers (FIN)2):
Fiscale woonplaats ..................................................................................................................................... FIN ............................................................................................
Fiscale woonplaats ..................................................................................................................................... FIN ............................................................................................
Gelieve dit formulier volledig in te vullen om uw aanvraag te kunnen behandelen.
Belangrijke Informatie
• Gelieve ons volgende documenten te bezorgen:
• een duidelijke kopie (recto-verso) van uw identiteitsbewijs of paspoort;
• Als uw wettelijk en/of fiscale woonplaats buiten België gelegen is, gelieve een officiëel document van woonplaats toe te voegen.
Gelieve op te merken dat als uw wettelijk adres anders is dan uw fiscaal adres, vragen we u om bewijs van beide toe te voegen.
Het document moet:
		 - worden afgeleverd door een overheidsinstantie van de woonplaats (ambassade, consulaat, gemeente, enz.),
		

- in het Engels, Nederlands of Frans zijn,

		

- uw adres vermelden,
- recent zijn (minder dan 3 maanden).

• Correspondentieadressen moeten online veranderd worden.
$$Handtekening
Gedaan te .................................................................................................................................................................................. op .....................................................................

Handtekening

1. Als uw fiscale woonplaats buiten België gelegen is, kan u van de vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing genieten als u ons het volgende formulier doorstuurt : https://
www.keytradebank.be/files/documentcenter/docsGeneralWitholdTaxDec_nl.pdf
2. Als u uw FIN niet kent, bezoek de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl of de website van de OESO http://
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/ of contacteer de belastjngadministratie van uw fiscale woonplaats.

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be
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Keytrade Bank, Belgische bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), zal uw persoonsgegevens verwerken voor de behandeling van uw aanvraag en in het kader van uw
adreswijziging, alsook voor de doeleinden beschreven in het Privacybeleid beschikbaar op www.keytradebank.be. Raadpleeg dit Beleid voor meer informatie over het verzamelen,
opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en uw recht van inzage, op rectificatie en van bezwaar.

