Aanvraag
voor het toevoegen en/of het verwijderen van een
gevolmachtigde Bewindvoerderskantoor
MIJN SNS ZAKELIJK CONTRACT
Wat is uw contractnummer
(dit staat op het overzicht zakelijk bankieren)
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TOEVOEGEN NIEUWE GEVOLMACHTIGDE

Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
ADRES NIEUWE GEVOLMACHTIGDE
Straat
Huisnummer
Postcode en woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
IDENTITEITSGEGEVENS NIEUWE GEVOLMACHTIGDE
l Paspoort

l EU identiteitskaart

l NL Rijbewijs

Nummer identiteitsbewijs
Uitgiftedatum

8.4473.00

(07-07-2020)

Plaats van uitgifte

1

IDENTIFICATIE
Elke gevolmachtigde moet bekend zijn bij ons. Hiervoor is identificatie nodig.
Als de nieuwe gevolmachtigde al bekend is bij ons, kunt u hier zijn of haar rekeningnummer invullen

N L
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Als een nieuwe gevolmachtigde nog niet bekend is, kies dan een van onderstaande manieren om uw nieuwe gevolmachtigde te
laten identificeren:
l Met een identiteitsbewijs bij een SNS Winkel

De gevolmachtigde komt met een geldig identiteitsbewijs naar een 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.
Gebruik digipassen
Wilt u voor de gevolmachtigde een digipas gebruiken die u al hebt of wilt u een nieuwe aanvragen?
l Bestaande digipas gebruiken (deze mag niet al op naam staan van iemand anders)

Digipasnummer
l Nieuwe digipas aanvragen met standaard digipaslimiet van € 25.000.
l Nieuwe digipas aanvragen waarbij de gevolmachtigde alleen de rekening mag bekijken.

Beschikkingsbevoegdheid nieuwe gevolmachtigde
Wat mag de gevolmachtigde doen met alle rekeningen die onder dit Mijn SNS Zakelijk contract vallen?
l De gevolmachtigde mag zelfstandig betalen.
l De gevolmachtigde mag de rekeningen alleen bekijken.

Beheerbevoegdheid nieuwe gevolmachtigde over rekeningen van onder bewind en curatele gestelden
Wat mag de gevolmachtigde doen met de rekeningen van de personen die onder bewind of curatele staan?
l De gevolmachtigde mag rekeningen van de personen die onder bewind of curatele staan beheren. En mag bijvoorbeeld

rekeningen opheffen, een pincode aanvragen en een betaalpas deblokkeren.

l De gevolmachtigde heeft geen beheerrechten.
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VERWIJDEREN GEVOLMACHTIGDE

Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
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BELANGRIJK OM TE WETEN
Wat kunnen en mogen uw gevolmachtigden?
Uw gevolmachtigden kunnen op alle rekeningen in uw Mijn SNS Zakelijk contract het volgende doen:
Beschikken over het saldo daarop en gebruikmaken van de krediet- of betaalruimte als we dit hebben afgesproken.
Met zijn/haar digipas in Mijn SNS Zakelijk alle rekeningen bekijken.
Met zijn/haar digipas in Mijn SNS Zakelijk van alle rekeningen betalingen doen.
Betalen met overschrijvingsformulieren en acceptgiro’s.
Periodieke overschrijvingen doorgeven.
Zijn/haar digipas blokkeren of deblokkeren.*
Een vervangende digipas aanvragen als de vorige digipas op zijn/haar naam staat.*
Een machtiging voor automatische incasso’s geven.*
Een automatische incasso terug laten boeken. *
Betalen via iDEAL. *
Via 3e partijen rekeninginformatie opvragen of betalen en daar namens uw kantoor/ toestemming voor geven.*
Alle andere (rechts)handelingen doen, als ze te maken hebben met het beschikken over de rekening(en) en wat daarbij hoort.
½
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½
½
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½
½
½
½
½

Als de gevolmachtigde een wereldpas heeft of krijgt, kan hij/zij voor de rekening(en) ook nog:
Met de wereldpas geld pinnen en betalen.*
Een vervangende wereldpas en/of pincode aanvragen. *
De wereldpas blokkeren of deblokkeren.*

½
½
½

Let op: Is de gevolmachtigde gezamenlijk bevoegd met een andere gevolmachtigde? Dan kan hij of zij de handelingen
hierboven alleen doen met een andere gevolmachtigde. Behalve de handelingen die met een * zijn aangegeven. Die kan de
gevolmachtigde alleen doen, zelfs als het gaat om een gezamenlijke volmacht.
Beheer van rekeningen van mensen die onder bewind of curatele staan
Als u daarvoor hebt gekozen, kan de gevolmachtigde ook het beheer voeren over alle rekeningen van de klanten waarvoor
uw kantoor nu en in de toekomst bewindvoerder of curator is. Hij kan bijvoorbeeld rekeningen opheffen en openen, maar ook
adreswijzigingen doorvoeren. De gevolmachtigde kan dit zelfstandig doen, ook bij een gezamenlijke volmacht.
Beheer van eigen zakelijke rekeningen
Hebt u ook eigen zakelijke rekeningen in dit Mijn SNS Zakelijk contract? Daarover mag uw gevolmachtigde niet het beheer voeren.
Hij of zij mag bijvoorbeeld niet de rekeningovereenkomst opzeggen. Of het adres wijzigen.
Verantwoordelijkheid voor handelingen
Uw bewindvoerderskantoor is en blijft verantwoordelijk voor alle handelingen die uw medewerkers vanuit hun volmacht doen en
vrijwaart SNS hiervoor.
Aanpassen van bevoegdheden
We kunnen de bevoegdheden van de gevolmachtigde zelfstandig aanpassen. We kunnen dit doen, zonder dat uw
bewindvoerderskantoor en de gevolmachtigde hiervoor een nieuw volmachtformulier moeten ondertekenen. Als we dit doen
laten we u dit van tevoren weten.
Acceptatie
Als de gevolmachtigde die u wilt toevoegen nog niet bekend is bij ons, voegen we hem/haar pas toe na identificatie en als hij/zij
voldoet aan onze (acceptatie)criteria.
PRIVACY- EN COOKIEREGLEMENT
De gevolmachtigde verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van het Privacy- en Cookiereglement van de Volksbank N.V. In het
Privacy- en Cookiereglement staat hoe de Volksbank N.V. omgaat met het gebruik van persoonsgegevens. De Rekeninghouder
gaat hiermee akkoord. (SNS is een handelsnaam van de Volksbank N.V., ingeschreven bij de KVK onder nummer 16062338,
gevestigd in Utrecht. bij de Autoriteit Financiële Markten is de Volksbank N.V. geregistreerd in de hoedanigheid van financiële
dienstverlener onder nummer 12000085).
RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGERS
Zijn de rechtsgeldig vertegenwoordigers samen bevoegd in het KvK-uittreksel? Dan moeten minimaal 2 rechtsgeldige
vertegenwoordigers dit formulier ondertekenen.
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ONDERTEKENING

Vul hier de gegevens in van de persoon/personen die volgens de KvK namens het bedrijf bevoegd zijn dit formulier te ondertekenen.
Als u gezamenlijk bevoegd bent, laat dan een 2e 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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OPSTUREN

U kunt de documenten en kopieën scannen en mailen naar snszakelijkfulfilment@sns.nl. Liever met de post?
Stuur ze dan naar:
SNS Klantenservice
Antwoordnummer 6261
3500 VC Utrecht
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