Aanmeldingsformulier tekenbevoegde/
gemachtigde functionaris
Dit aanmeldingsformulier kan zowel gebruikt worden voor aanmelding van een nieuwe bij de KVK geregistreerde tekenbevoegde functionaris
die namens het bedrijf handelt richting ICS alswel voor aanmelding van een gemachtigde functionaris die deels of volledig bevoegd is om
namens het bedrijf op te treden. Gemachtigden en tekenbevoegden die handelend optreden naar ICS worden door ICS geidentificeerd en
geverifieerd naar aanleiding van de wwft.
Uw bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
ICS-klantnummer (U vindt dit op uw rekeningoverzicht)
KVK nummer
Gegevens nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris
M

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)
Voorletter(s)
Geboortenaam

Tussenvoegsel(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Soort ID type voor Identificatie
Paspoort/ID nummer/Rijbewijs EU only
ID datum uitgifte
ID plaats uitgifte
Geboortedatum
Woonachtig in land (prive)
Nationaliteit
Geboorteplaats
Geboorteland
Mobiel telefoonnummer
Zakelijk e-mailadres
Gewenste correspondentietaal
Nederlands		

Engels

Is de tekenbevoegde een US person? 1
Ja

Nee

Vul hieronder het land in waarin de tekenbevoegde belastingplichtig is en vul daarnaast het belastingnummer (BSN/TIN) van
de tekenbevoegde in

01/2020/ICS/NL

Belastingplichtig in:
Land

Belastingnummer

Land

Belastingnummer

Land

Belastingnummer

1 Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

Ga op de achterzijde van dit formulier verder met invullen en plaats uw handtekening.

V

Gemachtigde functionaris kan voor het bedrijf:
• Nieuwe Card-houders opgeven.
• Een verzoek indienen om de bedrijfslimiet van de ICS Business Card te wijzigen.
• Een verzoek indienen om een bestedingslimiet van een Card-houder te wijzigen.
• Overige handelingen met betrekking tot financiële diensten uitvoeren.
• Een adreswijziging van het bedrijf doorgeven.
Voor gemachtigde functionarissen
Alleen bevoegd 2
Bevoegd namens 3
Gezamenlijk bevoegd 4
Volledige volmacht 5
Plaats

Datum

Handtekening nieuwe gemachtigde functionaris

2
3
4
5

Persoon mag tekenen namens het bedrijf.
Persoon mag tekenen en handelen namens tekenbevoegde functionaris. De verantwoordelijkheid blijft bij de tekenbevoegde functionaris.
Persoon mag niet alleen tekenen, is alleen bevoegd samen met andere bestuursleden die gemachtigd zijn namens het bedrijf.
Persoon mag namens tekenbevoegde functionaris tekenen en handelen. De gevolmachtigde is volledig verantwoordelijk.

Dit formulier moet ondertekend worden door een bij de KVK geregistreerde tekenbevoegde functionaris van het bedrijf.
Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M

V

M

V

Voorletter(s)				
Achternaam

Tussenvoegsel(s)		

Plaats

Datum

Handtekening tekenbevoegde functionaris

Bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid
Voornamen (zoals vermeld in paspoort)
Voorletter(s)				
Achternaam

Tussenvoegsel(s)		

Plaats

Datum

Handtekening

Let op: alle velden moeten worden ingevuld. Anders kunnen we uw aanmelding niet verwerken.
Stuur dit formulier samen met:
een kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris
naar International Card Services BV, t.a.v. Business Card Servicedesk, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen. Een postzegel is niet nodig.
U kunt dit formulier met bijbehorende gegevens ook scannen en e-mailen naar aanvraagbusinesscards@icscards.nl.

