Aanvraag debetkaart
Enkel beschikbaar voor Belgische ingezetenen
$$Kaarttype
O


Bancontact / Maestro

$$Kaarthouder
O De heer

O Mevrouw

O Juffrouw

Naam ..................................................................................................................................................... Voornaam ............................................................................................
wettelijke woonplaats1 ........................................................................................................................................................................................ Nr ................. Bus .................
Postcode .................................. Gemeente ........................................................................................................................................................................................................
Geboortdatum ......................................................................................................................................................................................................................................................
$$Hoedanigheid
O Rekeninghouder
$$Te

van de kaarthouder

O Mederekeninghouder

O Gevolmachtigde2

debiteren...

De dienst(en) is (zijn) verbonden met de volgende zichtrekening:
O Bestaande cliënt B E
zichtrekening nr abbb

• abbe • abbe • abbe

O Nieuwe cliënt
De dienst(en) zal (zullen) verbonden worden met de zichtrekening van de kaarthouder.
$$Vervanging

(invullen indien noodzakelijk)

O Kaart
Reden ...................................................................................................................................................................................................................................................................
O Code
Reden ...................................................................................................................................................................................................................................................................
$$Handtekening(en)
De ondergetekende, kaarthouder, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de «Bijzondere Voorwaarden debetkaart Keytrade Bank», en de
Tarieven en ze te aanvaarden.
Daarbij geeft hij toelating aan Keytrade Bank om de debetkaart per normale post te versturen naar het hierboven opgegeven adres.
De mederekeninghouders verklaren hierbij dat ze solidair en ondeelbaar zullen bijdragen tot betaling van alle bedragen die de rekeninghouder
schuldig zou zijn tegenover Keytrade Bank uit hoofde van hetgebruik van zijn debetkaart.
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.
Gedaan te .................................................................................................................................................................. op .....................................................................................

Handtekening van de rekeninghouder (indien verschillend van de kaarthouder)

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 - Indien de kaart aan een gevolmachtigde wordt verleend, moet de handtekening van de rekeninghouder voorafgegaan worden door de vermelding « Goed voor volmacht ».
3 - De kaarthouder moet volmacht hebben op de rekening waarop de kaart aangevraagd wordt.

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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