Zelfcertificatie particulieren
Common Reporting Standard (CRS)
Wil u graag een spaarrekening openen bij NIBC Direct en heeft u één of meerdere fiscale woonplaatsen
dan de Belgische, dan kan u het aanvraagformulier “Meerdere fiscale woonplaatsen” invullen en ons dit
zelfcertificatie-formulier bezorgen.
Als u een gezamenlijke rekening wil openen en als beide rekeninghouders één of meerdere fiscale
woonplaatsen dan de Belgische hebben, dan hebben we dit zelfcertificatie-formulier voor elk van hen
nodig.
Wat hebben wij nodig:
o
o
o

Het aanvraagformulier om een spaarrekening te openen bij NIBC Direct (“Meer dan 1 fiscale
woonplaats”)
Een rectoverso-kopie van de identiteitskaart van de rekeninghouder(s)
Een ingevuld en ondertekend document kopie van dit document

U kan ons de informatie op twee manieren bezorgen:

1. Via de online verzendtool:
U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend), met een kopie van uw identiteitskaart via
www.nibcdirect.be/uploadcentrum.

2. Per post: (een postzegel is niet nodig)
U stuurt ons dit document (ingevuld en ondertekend), met een kopie van uw identiteitskaart
naar:
NIBC Direct
Antwoordcode DA 852-991-9
Dikkebusseweg 17
8900 Ieper
We nemen altijd contact met u op als we gegevens moeten wijzigen. Zo zijn wíj zeker dat niemand zonder uw
medeweten een aanvraag doet en zo bent ú zeker dat uw document goed aangekomen is.

Heeft u vragen?
Bel ons gratis op 0800 / 63 500
(maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u, donderdag tot 19u)

Vragen? Bel gratis 0800 / 63 500
maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u, donderdag tot 19u
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I.

Identificatie

Voornaam:

Familienaam:

Gelieve uw permanent woonadres in te vullen:
Straat:

Nummer:

Postcode:

Woonplaats:

Bus:

Land:
Geboortedatum:

II.

Geboorteplaats:

Fiscale verblijfplaatsen
 Als u voor fiscale doeleinden alleen ingezetene bent in België en u bent geen VS-staatsburger of
–ingezetene, vink dan dit vakje aan en ga naar Sectie III.

 In elk ander geval, vul de gevraagde gegevens in van alle landen (inclusief België), waar u
beschouwd wordt als ingezetene voor fiscale doeleinden, en uw TIN-nummer (“Taxpayer
Identification Numbers”) van die landen. Uw Belgisch TIN-nummer hoeft u niet te vermelden.
Land/landen met fiscale verblijfsplaats

TIN-nummer (“Taxpayer Identification Number(s)”)*

* Meer informatie over TIN-nummers vindt u op deze pagina van het OESO.
Als u geen TIN-nummer kan voorleggen, maar het land van uw fiscale verblijfplaats geeft wel TINnummers uit, gelieve dan aan te geven waarom u geen TIN-nummer kan meedelen:

Bent u een VS-persoon (een VS-staatsburger of –ingezetene)?
 JA
Indien “Ja”, gelieve het formulier W-9 aanvullend in te vullen.

 NEE
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III.

Privacyverklaring en confidentialiteit

Om te voldoen aan de verplichtingen van nationale regels en wetten en internationale akkoorden
betreft fiscale informatie, kan NIBC Bank NV – de verantwoordelijke voor de verwerking – persoonlijke
informatie en informatie over uw rekeningen(en) verzamelen, verwerken en vrijgeven aan de nationale
belastingsautoriteiten of andere bekwame autoriteiten die deze informatie doorgeven aan het land of
de landen waar u ingezetene bent voor fiscale doeleinden.
De gevraagde persoonlijke informatie, met uitzondering van de TIN-nummers die uitgegeven worden
door landen die tot op heden niet binnen een te rapporteren rechtsgebied vallen, is verplicht. Als u het
formulier niet volledig invult, kan dat betekenen dat NIBC Bank NV uw aanvraag niet kan verwerken.
In overeenstemming met de Belgische regelgeving, heeft u het recht op toegang, rechtzetting of
tegenwerping als u dat schriftelijk aanvraagt bij het contact center of op het hoofdkantoor.

IV.

Verklaring

Ik verklaar dat de verschafte informatie in dit formulier, bij mijn beste weten, waar, accuraat en volledig
is.
Ik erken en ga akkoord met het verzamelen, verwerken en de bekendmaking van zowel mijn
persoonlijke gegevens (inclusief de TIN-nummers uitgegeven door de landen die tot op heden niet
binnen te rapporteren rechtsgebied vallen) als informatie over mijn rekening(en) voor de doeleinden
aangegeven in Sectie III. hierboven.
Ik streef ernaar om de Bank onmiddellijk te informeren bij iedere verandering waarvoor de informatie
onjuist wordt, en ik bezorg een nieuw zelfcertificatie-formulier aan NIBC Bank NV binnen 30 dagen na
zo een verandering van toestand.
Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Handtekening

op datum

___________________________
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