Aanvragen
Digipas voor gevolmachtigde
Met dit formulier vraagt u als rechtsgeldig vertegenwoordiger een digipas voor Mijn SNS Zakelijk aan voor een bestaande
gevolmachtigde.
GOED OM TE WETEN
1 Heeft u nog geen Mijn SNS Zakelijk? Vraag dit dan eerst aan met het formulier ‘Aanvraag Mijn SNS Zakelijk’.
2 Controleer in het Overzicht Zakelijk Bankieren of de gewenste digipashouder al gevolmachtigd is. Is dat nog niet het geval?
Dan regelt u dat met het formulier ‘Aanvraag voor het toevoegen en/of het verwijderen van een gevolmachtigde’. Met dit
formulier vraagt u dan ook meteen de digipas voor de nieuwe gevolmachtigde aan.
3 Wanneer u een gevolmachtigde een digipas geeft, dan kan deze voor alle rekeningen in uw Mijn SNS Zakelijk contract
opdrachten geven. In uw Overzicht Zakelijk Bankieren ziet u welke rekeningen in uw Mijn SNS Zakelijk contract zitten.
4 Als u een tweede Digipas aanvraagt voor Mijn SNS Zakelijk, kunt u de mobiel bankieren app niet meer gebruiken.
5 De digipas krijgt u toegestuurd op het zakelijke adres* dat bij ons bekend is.
6 De gevolmachtigde krijgt op het zakelijk postadres* een aparte brief met een activeringscode. Met deze code kan de digipas
gebruiksklaar gemaakt worden.
7 De Digipas heeft per dag standaard een betalingslimiet van € 25.000. Wilt u een andere limiet? Dan kunt u dat wijzigen nadat
u de digipas voor uw gevolmachtigde binnen hebt. Dat doet u met het formulier “Daglimiet digipas wijzigen”.
8 Om er zeker van te zijn dat de juiste persoon/personen deze aanvraag indient/indienen, vragen wij u een kopie van het
identiteitsbewijs van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) die tekent/tekenen, bij te sluiten. Dat mag een paspoort,
Nederlands rijbewijs of Europese identiteitskaart zijn.
9 Als u een scan van het ingevulde en ondertekende formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs maakt en naar ons mailt,
kunnen we uw aanvraag sneller verwerken. Mail dit naar: internetbankieren@sns.nl. Liever met de post?
Stuur ze dan naar:
SNS Klantenservice
Antwoordnummer 6261
3500VC Utrecht
10 De aangevraagde digipas(sen) hebt u binnen 5 werkdagen.
11 Zodra uw aanvraag is verwerkt, krijgt u een bijgewerkt Overzicht Zakelijk Bankieren met de post.
12 Hebt u nog vragen? Kijk op snsbank.nl/zakelijk of bel 030-633 30 02
BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam
KvK nummer
GEGEVENS GEVOLMACHTIGDE
Naam en voorletter(s)
Adres en huisnummer
Postcode en woonplaats
l Man

l Vrouw

8.4501.00

(12-02-2018)

Geboortedatum

Is uw organisatie een vereniging of stichting dan zal de digipas naar het privéadres van de gevolmachtigde worden verstuurd.

*

1

WAT U NOG MOET WETEN
½½

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan de hierboven genoemde persoon die een digipas krijgt, om betalingen
te doen voor alle rekeningen die zichtbaar zijn in uw Mijn SNS Zakelijk.

½½

Een vervangende digipas voor zichzelf aan te vragen*.

½½

Zijn/haar digipas te blokkeren of deblokkeren*.

Zodra de Gevolmachtigde een digipas heeft, kan hij alle details zien van uw rekeningen die in het zelfde Mijn SNS Zakelijk contract
zijn of worden opgenomen.
Is de Gevolmachtigde gezamenlijk bevoegd met een andere gevolmachtigde? Dan kan de Gevolmachtigde de hierboven
beschreven handelingen alleen met een andere gevolmachtigde verrichten, met uitzondering van die met ‘ * ‘ gemerkt. Die kan
de Gevolmachtigde zelfstandig verrichten, ook als er sprake is van gezamenlijke volmacht.

*

ONDERTEKENING RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGERS
Vul hier de gegevens in van de persoon/personen die volgens de KvK namens het bedrijf bevoegd zijn dit formulier te ondertekenen.
Indien u gezamenlijk bevoegd bent, laat dan een tweede bestuurder hieronder tekenen.
1e rechtsgeldig vertegenwoordiger:

2e rechtsgeldig vertegenwoordiger:

Naam

Naam

Geboortedatum

Geboortedatum

Datum

Datum

E-mailadres

E-mailadres

Handtekening 1e rechtsgeldig vertegenwoordiger

Handtekening 2e rechtsgeldig vertegenwoordiger

2

