Aanvraag VISA
voor natuurlijke personen wonende in België
Al een klant?: voor een snelle afhandeling van uw Visa aanvraag, meldt u aan op de Transactie Site> Banking > Kaarten

$$Keuze

van de kaarten

De VISA kaart zal enkel verstuurd worden na aanvaarding van uw dossier en zodra er minimum 1000 EUR cash op uw rekeningen staat.
Dit is een eenmalige transactie bij aanvraag van de VISA kaart. Deze 1000 EUR wordt niet geblokkeerd en blijft beschikbaar op uw rekeningen.
De PIN-code en de kaart zullen altijd naar uw officiële woonplaats verstuurd worden.
O VISA Classic (kosten: €0 / jaar, gebruikslimiet : € 2000 / maand)
De VISA Classic kaart blijft gratis na 1 jaar indien u minstens 12 transacties heeft gedaan in het vorige jaar. Anders € 25 /jaar
O VISA Gold (kosten €50 / jaar, gebruikslimiet: €5000 / maand)
De VISA Gold kaart blijft gratis na 1 jaar indien u minstens 12 transacties heeft gedaan in het vorige jaar. Anders € 50 /jaar
O VISA Platinum ( fees: € 0/year, spending limit: up to € 10000 /month)
De VISA Platinum kaart blijft gratis na 1 jaar indien u minstens 12 transacties heeft gedaan in het vorige jaar. Anders € 150 /jaar.

$$Kaarthouder
O De Heer

O Mevrouw

O Juffrouw

Naam ............................................................................................................................................................................ Voornaam ........................................................................................................
Domicilie1 ............................................................................................................................................................................................................................. Nr .......................... Bus ...........................
Postcode ...................................... Gemeente .......................................................................................................................................................................................................................................
Burgelijke staat:

O Alleenstaand

Beroep / Activiteit: O Bediende
O Zonder beroep

O Gehuwd
O Arbeider

O Weduwe(naar)
O Zelfstandige

O Gepensioneerd

O Wettelijk gescheiden

O Ambtenaar

O Feitelijk gescheiden

O Vrij beroep

O Werkzoekende

O Samenwonend
O Student

O Andere : .....................................................................................................................................................................................

Anciënniteit bij uw huidige werkgever/startdatum activiteit: ....................................................................................................................................................................................................
Onroerende goederen : O ja

O nee

Kredietonderzoek
Inkomen : Maandelijks netto inkomen / Jaarlijks belastbaar inkomen (voor zelfstandiges): ..............................................................................................................................................
Bezorg ons een kopie van uw laatste loonfiche of aanslagbiljet + detail beroepskosten
Maandelijks inkomen verschillend van salaris (bvb. huur, alimentatiegeld, gezinsbijslag)2 ...................................................................................................................................
Uitgaven: Maandelijkse huur of hypotheekaflossing .............................................................. Maandelijks alimentatiegeld (indien van toepassing) ....................................................

$$Hoedanigheid
O Rekeninghouder
van de rekening

van kaarthouder

O Mederekeninghouder

O Gevolmachtigde3

BE
abbb
• abbe • abbe • abbe van waar de uitgaven met uw VISA kaart worden gedebiteerd.d

$$Handtekening(en)
De ondergetekende(n), verklaart/verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de “Bijzondere Voorwaarden VISA kaart” en de Tarieven en ze te aanvaarden.
Bovendien machtigt hij Keytrade Bank om de kaart per gewone post naar het hierboven vermelde adres te sturen.
Elk initiatief tot gebruik van de Visa kaart door de kaarthouder tijdens de verzakingsperiode van 14 dagen, impliceert dat de rekeninghouder(s)/kaarthouder aanvaardt/
aanvaarden dat dit contract wordt uitgevoerd voor het verstrijken van de verzakingstermijn.
Gedaan te ......................................................................................................................................................................................................... op .....................................................................................

Rekeninghouder(s) (indien verschillend van kaarthouder)

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), zal uw persoonsgegevens verwerken voor de behandeling van uw aanvraag en in het kader van
kredietkaartbeheer 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.
1 - De kaart wordt altijd naar het postadres van de rekeninghouder opgestuurd. Gelieve bij wijziging van de wettelijke woonplaats een recto-verso fotokopie van uw identiteitsbewijs in te sluiten.
2 - bewijs bijvoegen
3 - Indien de kaart aan een gevolmachtigde wordt verleend, moet de handtekening van de rekeninghouder voorafgegaan worden door de vermelding « Goed voor volmacht ».

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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