Aanvraag debetkaart
en/of Logon voor een minderjarige
Aanvraag

$$

O Debetkaart Bancontact/Maestro
O Gebruikersnaam/Logon
		O Softkey of O Hardkey
										

Aanmeldingsvoorwaarden voor de minderjarige

$$
•
•
•
•

De minderjarige moet minstens 12 jaar oud op het moment van de aanvraag
De minderjarige krijgt alleen beperkte toegang.
Hij kan zich alleen aanmelden op de Transactiesite van Keytrade Bank om zijn rekeningen te raadplegen.
Hij kan geen enkele Verrichting uitvoeren.

Voorwaarden voor de toekenning van de debetkaart

$$
•
•
•
•
•

De kaarthouder moet minstens 12 jaar oud op het moment van de aanvraag
De minderjarige moet Belgisch inwoner zijn.
De minderjarige dient rekeninghouder van de rekening te zijn.
De aanvraag wordt enkel aanvaard indien de wettelijke vertegenwoordiger(s) de aanvraag mede ondertekent(en).
De wettelijke vertegenwoordigers zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de goede uitvoering van de verbintenissen aangegaan door
minderjarige met de debetkaart.
• Geen mogelijkheid tot online betalen.
• Bij meerderjarigheid zal de debetkaart geldig blijven. De gebruikslimieten zullen na update van de bankrelatie aangepast worden.

Gebruikslimieten van de debetkaart

$$

• Algemeen weekplafond (7 opeenvolgende dagen): € 250
• Geldautomaten: maximum bedrag per afname: € 125, maximum bedrag per week: € 250
• Betaalverrichtingen bij handelaars: € 250 maximum per week.

Kaarthouder

$$

Gegevens van de minderjarige:
Naam ............................................................................................................................................. Voornaam ....................................................................................................
Adres van de wettelijke woonplaats ........................................................................................................................................................... Nr .................... Bus ....................
Postcode ......................... Gemeente ............................................................................................................. Rijksregisternummer ............................................................
Telefoonnummer...................................................................... Email ................................................................................................................................................................
Wettelijke vertegenwoordiger(s):
Naam ............................................................................................................................................. Voornaam ....................................................................................................
Naam ............................................................................................................................................. Voornaam ....................................................................................................

Te debiteren zichtrekening

$$

De dienst(en) zal(zullen) verbonden worden met de zichtrekening van de kaarthouder.

Vereiste bijlage

Uw aanvraag kan niet worden behandeld als u de hieronder gevraagde bijlage niet toevoegt.
• Een kopie van de identiteitskaart van de minderjarige.
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$$
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Handtekeningen

$$

De ondergetekenden verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de Bijzondere Voorwaarden debetkaart, van de Algemene Voorwaarden en
vooral het artikel over de Codes – toegang tot de Transactiesite en bovenvermelde voorwaarden, en ze te aanvaarden. Daarbij geven ze toelating
aan Keytrade Bank om de debetkaart per normale post te versturen naar het hierboven opgegeven adres.
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 debetkaartbeheer, 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.
Plaats ..................................................................................................................................................................... datum ...................................................................................

Minderjarige (conform het identiteitsbewijs)

Wettelijke vertegenwoordiger 1 (conform het identiteitsbewijs)		

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100 - 1170 Brussel, RPR 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

Wettelijke vertegenwoordiger 2 (conform het identiteitsbewijs)

