Aanvraag
voor het toevoegen en/of het verwijderen van een
gevolmachtigde
Let op! Vul het formulier volledig in.
GOED OM TE WETEN
1 U kunt alleen een gevolmachtigde toevoegen aan zakelijke rekeningen waarvan u de rekeninghouder bent. Wilt u de
gevolmachtigde ook toevoegen aan andere rekeningen waarvan u niet de rekeninghouder bent? Dan moet de andere
rekeninghouder dit doen.
2 Als u de gevolmachtigde toegang geeft tot Mijn SNS Zakelijk , dan gelden de wijzigingen voor alle zakelijke rekeningen die u in
uw ‘Mijn SNS Zakelijk’ zichtbaar zijn, of daar nog aan worden toegevoegd.
3 Let op: als u een tweede Digipas aanvraagt voor Mijn SNS Zakelijk, kunt u de mobiel bankieren app niet meer gebruiken.
4 De Digipas heeft per dag standaard een betalingslimiet van € 25.000. Wilt u een andere limiet? Dan kunt u na ontvangst van
de nieuwe Digipas het formulier ‘Daglimiet Digipas Wijzigen’ invullen.
5 Een gevolmachtigde toevoegen doet u op deel 1 van dit formulier. Een gevolmachtigde verwijderen met deel 2. U kunt per
formulier 1 gevolmachtigde toevoegen en 1 verwijderen.
6 Als u een gevolmachtigde verwijdert, komt de volmacht te vervallen. De Digipas wordt geblokkeerd en de Wereldpas kan niet
meer gebruikt worden.
7 Bij het toevoegen van een gevolmachtigde wordt de Digipas, en indien aangevraagd ook de Wereldpas, na verwerking van het
formulier toegestuurd.
8 U kunt de documenten en kopie ID-bewijs van de nieuwe gevolmachtigde scannen en mailen naar zakelijkebevoegdheid@sns.nl.
Liever met de post? Stuur ze dan naar:
SNS Klantenservice
Antwoordnummer 6261
3500 VC Utrecht
9 Heeft u nog vragen? Kijk op snsbank.nl/zakelijk of bel 030-633 30 02.
Bedrijfsnaam
KvK-nummer
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TOEVOEGEN NIEUWE GEVOLMACHTIGDE

Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland

8.4454.00

(14-01-2022)

Nationaliteit

1

ADRES NIEUWE GEVOLMACHTIGDE
Straat
Huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
IDENTITEITSGEGEVENS NIEUWE GEVOLMACHTIGDE (Indien de nieuwe gevolmachtigde nog geen klant is bij sns.)
l Paspoort

l EU identiteitskaart

l NL Rijbewijs

Nummer identiteitsbewijs
Uitgiftedatum
Plaats van uitgifte
IDENTIFICATIE
Elke gevolmachtigde moet bekend zijn bij SNS. Hiervoor is identificatie nodig.
Als de nieuwe gevolmachtigde al bekend is bij SNS, kunt u hier zijn of haar rekeningnummer invullen

N L

S N S B

Als een nieuwe gevolmachtigde nog niet bekend is, dient altijd een kopie ID opgestuurd te worden. Kiest u dan een van de
onderstaande manieren om uw nieuwe gevolmachtigde te identificeren:
l Met een identiteitsbewijs bij een SNS Winkel

De gevolmachtigde komt met een geldig identiteitsbewijs naar 1 van onze SNS Winkels en laat zich daar identificeren.
Op sns.nl/winkel kunt u zoeken naar een winkel bij u in de buurt.

l Met een storting via de betaalrekening van de gevolmachtigde

N L

De gevolmachtigde maakt € 0,01 over van bovengenoemde rekening naar NL62 SNSB 0977 9677 86 op naam van SNS. Met
deze overboeking controleren we de gegevens van de gevolmachtigde. De € 0,01 storten we natuurlijk gewoon weer terug.
MIJN SNS ZAKELIJK
De gevolmachtigde kan een eigen digipas ontvangen om toegang te krijgen tot Mijn SNS Zakelijk.
Wilt u de gevolmachtigde toegang geven tot Mijn SNS Zakelijk?
l Ja, de gevolmachtigde koppelen aan een nieuwe digipas
l 
Ja, de gevolmachtigde koppelen aan een bestaande digipas met nummer
bevoegdheden van de digipas niet wijzigen.

en

Welke bevoegdheid krijgt de gevolmachtigde? (één keuze mogelijk)
l De gevolmachtigde mag zelfstandig betalingen doen.
l De gevolmachtigde mag samen met iedere andere gevolmachtigde betalingen doen.
l De gevolmachtigde mag de rekeningen alleen inzien.
SNS WERELDPAS
Wilt u een Wereldpas aanvragen voor
de gevolmachtigde?

l Ja

voor rekeningnummer
		

l Nee

N L

S N S B
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VERWIJDEREN GEVOLMACHTIGDE

Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
ONDERTEKENING
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.
Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger

2E TEKENINGSBEVOEGDE
Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening 2e rechtsgeldig vertegenwoordiger
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WAT U NOG MOET WETEN
Door ondertekening van dit formulier geeft de Rekeninghouder toestemming aan de hierboven genoemde persoon die
toegevoegd wordt om met betrekking tot zijn rekening(en)
½

Te beschikken over het daarop aanwezige saldo en – indien overeengekomen – de daarop toegestane krediet- of betaalruimte;

½

Betalingen te doen met overschrijvingsformulieren en acceptgiro’s;

½
½

½

½
½

½

Een machtiging voor automatische incasso’s te geven *;
Een automatische incasso terug te laten boeken of storneren *;
Periodieke overschrijvingen door te geven;
Betalingen via iDEAL te doen *;
Via derde partijen rekeninginformatie op te vragen of een betaling te doen en daar namens de rekeninghouder toestemming
voor te geven *;
Alle overige reguliere (rechts)handelingen te verrichten, voor zover die verband houden met het kunnen beschikken over de
rekening(en) en de daaraan verbonden faciliteiten.

Indien de Gevolmachtigde een wereldpas krijgt, geldt aanvullend dat hij/zij met betrekking tot de rekening(en):
½
½
½

Met de eigen wereldpas geld kan pinnen en betalen *;
Een vervangende wereldpas en/of pincode kan aanvragen *;
De eigen wereldpas kan blokkeren of deblokkeren*.

Indien de Gevolmachtigde een Digipas krijgt, geldt aanvullend dat hij/zij met betrekking tot alle rekeningen die zichtbaar
zijn in Mijn SNS Zakelijk van de Rekeninghouder:
½

½
½

Betalingen kan doen in Mijn SNS Zakelijk;
Een vervangende Digipas kan aanvragen, mits de vorige Digipas op zijn/haar naam staat *;
Zijn/haar Digipas kan blokkeren of deblokkeren *.

Let op! Indien de Gevolmachtigde beschikt over een Digipas heeft hij altijd inzage in alle rekeningen die in het zelfde Mijn
SNS Zakelijk contract van de Rekeninghouder zijn of worden opgenomen. De Gevolmachtigde kan voor alle rekeningen
betalingsopdrachten versturen. De Gevolmachtigde kan voor alle rekeningen betalingsopdrachten versturen.
* 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 de met ‘ * ‘ gemerkte
handelingen. Die kan de Gevolmachtigde zelfstandig verrichten, ook in geval van gezamenlijke volmacht.
De Rekeninghouder vrijwaart SNS voor alle handelingen die binnen het kader van deze volmacht zijn verricht.
De Rekeninghouder is en blijft zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (rechts)handelingen, die de Gevolmachtigde
op grond van deze volmacht verricht.
Indien de als Gevolmachtigde toe te voegen persoon nog niet bekend is bij SNS, geldt dat de betreffende persoon pas als
Gevolmachtigde aan de voornoemde rekening(en) zal worden toegevoegd indien hij/zij voldoet aan de door SNS gehanteerde
(acceptatie)criteria.
SNS kan de in dit volmachtformulier gegeven bevoegdheden aan de Gevolmachtigde zelfstandig aanpassen, beperken of
verruimen zonder dat de Rekeninghouder en de Gevolmachtigde hiervoor een nieuw formulier moeten ondertekenen. Als SNS van
deze mogelijkheid gebruikt maakt zal zij de rekeninghouder hierover vooraf informeren.
De Gevolmachtigde verklaart dat hij kennis heeft genomen van het Privacy- en Cookiereglement van de Volksbank N.V. In het
Privacy- en Cookiereglement staat hoe SNS omgaat met het gebruik van persoonsgegevens (SNS is een handelsnaam van de
Volksbank N.V.). De Rekeninghouder gaat hiermee akkoord.
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