Aanvraag
Transactieoverzicht zakelijke betaalrekening
Met dit formulier kunt u 1 of meerdere transactieoverzichten van uw zakelijke betaalrekening aanvragen.
Let op: vul het formulier volledig in.
Goed om te weten:
½½

U kunt met dit formulier voor 1 betaalrekening kopieën aanvragen.

½½

U kunt maximaal tot 7 jaren terug kopieën opvragen.

½½

½½

½½

½½

Een kopie van een rekeningafschrift kost € 5 per afschriftnummer en € 10 voor een overzicht per maand. Per aanvraag betaalt
u nooit meer dan € 40 in totaal.
U kunt maximaal 7 kopieën per keer aanvragen en voor 1 rekening tegelijk. Dit mogen kopieën zijn uit verschillende jaren.
Bij ondertekening gaat u ermee akkoord dat de kosten van deze aanvraag eenmalig en automatisch worden afgeschreven van
uw betaalrekening.
Als de aanvraag is voor een beëindigde betaalrekening óf van een spaarrekening met vaste looptijd (deposito), dan dient u de
kosten vooraf aan ons over te maken op rekeningnummer NL72 SNSB 0966 4003 56 ten name van SNS onder vermelding van
Transactieoverzicht en het rekeningnummer waarvoor het overzicht aangevraagd wordt.

½½

U krijgt de kopieën binnen 5 werkdagen met de post.

½½

De aanvraag moet ondertekend zijn door de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) conform KvK.

½½

Maak een goede kopie van de benodigde identiteitsbewijzen. Dat mag een paspoort, Nederlands rijbewijs of identiteitskaart zijn.

½½

½½

1

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 deze naar: aanvraagdocument@sns.nl. Liever met de post? SNS Bank Zakelijk,
Antwoordnummer 6261, 3505 AA Utrecht.
Heeft u nog vragen? Stel uw vraag op snsbank.nl/zakelijk of bel 030-633 30 02. Of mail uw vraag naar zakelijk@sns.nl.
GEGEVENS

Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Betaalrekeningnummer (IBAN)
2

N L

OVERZICHT AANVRAGEN

Ik wil graag een kopie transactieoverzicht:
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Gebruik mm-jjjj,
b.v. 05-2017 voor mei 2017

Gebruik jjjj,		
b.v. 2017

Gebruik vv-jjjj,
b.v. 25-2017, voor afschrift 25 uit 2017
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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.
Rechtsgeldig vertegenwoordiger 1:
Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger 1

Rechtsgeldig vertegenwoordiger 2:
Aanhef

l De heer

l Mevrouw

Voornamen
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger 2
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