VISA-kaart - Betwisting/geschillenbeslechting
U wil (een) transactie(s) betwisten ? Gelieve deze formulier in te vullen, alle kopies bij te voegen en alles op te sturen :
CreditCard_Disputes@keytradebank.com

Kaarthouder

$$

Naam ........................................................................................................................................... Voornaam ......................................................................................................
Kaartnummer

abbc ac XX XXXX abc

Telefoonnummer .....................................................................................................

Email ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Welke transactie(s) betwist u ?

$$

Datum van transactie ..............................................

Naam van de handelaar ......................................................................................................................................

Bedrag (EUR) .............................................................. Soort van transactie:

O Terugtrekking uit een geldautomaat
O Fysieke betaling
O Online betaling

Datum van transactie ..............................................

Naam van de handelaar ......................................................................................................................................

Bedrag (EUR) .............................................................. Soort van transactie:

O Terugtrekking uit een geldautomaat
O Fysieke betaling
O Online betaling

Datum van transactie ..............................................

Naam van de handelaar ......................................................................................................................................

Bedrag (EUR) .............................................................. Soort van transactie:

O Terugtrekking uit een geldautomaat
O Fysieke betaling
O Online betaling

$$

O

Reden van betwisting

IK ERKEN DE TRANSACTIE NIET EN BEVESTIG DAT IK GEEN GOEDEREN / DIENSTEN HEB ONTVANGEN.
(ga naar pagina 2 van dit document)

O IK HERKEN DE TRANSACTIE MAAR...
O Ik heb de goederen / diensten niet ontvangen (voeg een kopie van de bestelling bij aub)
O Ik stuurde de goederen terug (geef de retourdatum en voeg bewijsmateriaal bij aub)

.....................................................................................

O Het bedrag is niet correct (geef het juiste bedrag and voeg bewijsmateriaal bij aub) 		

.....................................................................................

O De transactie is al cleared (geef de settlement datum aan aub)				

.....................................................................................

O De transactie is al met een andere betaling methode cleared (geef de datum en voeg bewijsmateriaal bij aub) .........................................................................
O Een technisch probleem (geef meer details aub) ..............................................................................................................................................................................
O Een probleem met de geldautomaat, te veel / niet genoeg bankbiljetten (geef meer details aub) ..........................................................................................
O Anderen (geef meer details aub) ............................................................................................................................................................................................................

HEBT U AL CONTACT GEHAD MET DE HANDELAAR ?
O Ja (voeg een kopie van de communicatie met de handelaar bij)
O Nee (neem contact op met de handelaar om het probleem eerst met hem op te lossen
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Datum en handtekening

VISA-kaart - Betwisting/geschillenbeslechting - 2
IK ERKEN DE TRANSACTIE NIET EN BEVESTIG DAT IK GEEN GOEDEREN / DIENSTEN HEB ONTVANGEN:
! BLOKKEER DAN ONMIDDELLIJK JE KAART VIA DE MOBIELE TOEPASSING OF WWW.KEYTRADEBANK.COM !
BEN JE NOG STEEDS IN BEZIT VAN JE KAART ?
O JA
Hebt u de gegevens van uw kaart per e-mail, telefoon of via internet gegeven?
O Nee
O Ja : (geef meer informatie over welk kanaal, reden en omstandigheden)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Heb je je kaart aan iemand gegeven om een betaling uit te voeren ?

O Ja O Nee

Zo ja, onder welke omstandigheden?
Naam van verkoper: ........................................................................................................................................................................................................................................
Plaats .................................................................................................................................................................................. Datum ..................................................................
Andere omstandigheden? .............................................................................................................................................................................................................................

O NEE
Geef meer informatie over wanneer u uw kaart niet langer in bezit had : ..................................................................................................................................
Omstandigheden: O Verloren
O Bestolen door inbraak in mijn huis
O Bestolen door inbraak in mijn auto
O Gestolen op mijn werkplek
O Pickpocket
O Bestolen met geweld
O Bestolen met list
O Nooit ontvangen
O Gegeven aan een derde
Was de pincode geschreven op of naast de kaart of meegedeeld aan een derde (zelfs vrienden / familie OJJa O Nee
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

STUUR ONS ALLE DOCUMENTEN DIE U RELEVANT ACHT (POLITIERAPPORTEN, ENZ.).

Datum en handtekening

De persoonsgegevens worden verwerkt door Keytrade Bank, het Belgische bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (France), voor de behandeling van uw aanvraag en voor het beheer van uw debetkaart, alsook voor de doeleinden beschreven in de Privacy Policy die beschikbaar is op www.keytradebank.be. Raadpleeg
dit beleid voor meer informatie over het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens en uw recht op toegang, correctie en bezwaar.

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

