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Inkomsten: Maandelijks netto inkomen: 

 – van mezelf  €/maand

 – van mijn partner €/maand

 Andere maand. netto inkomsten €/maand

 Kindergeld €/maand

 Alimentatiegeld €/maand

 Maaltijdcheques €/maand

Lasten:  Huur €/maand

 Maandaflossing hypotheek €/maand

 Totaal uitstaande kredietlijnen €

 Totaal andere uitst. kredieten €/maand

 Andere lasten €/maand

 Alimentatiegeld €/maand

Ik bevestig dat alle inlichtingen op dit formulier 
correct en volledig zijn. Dankzij dit volledig ingevulde 
document kan mijn aanvraag snel en vertrouwelijk 
behandeld worden.

Datum:  Verplichte handtekening:

PERSOONLIJKE GEGEVENS

FINANCIËLE GEGEVENS (verplicht)

Verwerking van persoonsgegevens: Beobank NV/SA (“de Bank”) zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving tot bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangepast van tijd tot tijd. Alleen wie dit nodig heeft voor het uitoefenen van zijn/haar taak krijgt toegang tot uw persoonsgegevens.
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van één van de volgende rechtmatigheidsgronden: a) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en 
de Bank, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; of b) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die op 
de Bank rust; of c) u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden; of d) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de Bank of van derden, op voorwaarde dat deze belangen minstens evenredig zijn met uw recht op privacy. De Bank zal uw persoonsgegevens enkel verwerken voor 
het toestaan en het beheer van producten en diensten, om uw kredietwaardigheid te beoordelen, om u producten en diensten voor te stellen van de Bank en van haar commerciële partners, voor het 
voorkomen en bestrijden van bedrog door klanten of aangestelden van de Bank, voor het opvolgen van klachten en geschillen, voor opleiding, voor het maken van statistieken en het uitvoeren van tests, in 
het kader van de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Tevens kan de Bank uw persoonsgegevens 
gebruiken voor het opstellen van een consumentenprofiel, bv. om u gepaste producten en diensten voor te stellen. In dit kader kan de Bank ook uw individuele verrichtingen analyseren, mits de Bank 
zichzelf of haar medewerkers geen onevenredige inzage in uw persoonlijke levenssfeer verschaft. In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kan de Bank uw persoonsgegevens meedelen 
aan haar dienstverleners en aan vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep; daarbij dwingt de Bank voldoende waarborgen af voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Tevens 
kan de Bank uw persoonsgegevens meedelen aan hiertoe gemachtigde overheden, en aan derden die bewijzen dat zij hiertoe uw geldige toestemming hebben bekomen. U kan op elk moment een 
overzicht opvragen van uw persoonsgegevens in het bestand van de Bank, en deze zo nodig laten verbeteren, wissen of in elektronische vorm overdragen. Hiertoe kan u zich richten tot Beobank 
NV/SA, Verwerkingsverantwoordelijke, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel of tot de Klantendienst van de Bank op contactinfo@beobank.be. U kan zich op elk ogenblik uitschrijven van de 
verwerking van uw persoonsgegevens voor promotiedoeleinden; dit kan u onder meer doen in de kantoren en agentschappen van de Bank, of via contactinfo@beobank.be. Het volledige beleid 
inzake de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in het “Algemeen Reglement der Verrichtingen” van Beobank, dat beschikbaar is in onze verkooppunten en op www.beobank.be.

Ik zou graag gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangen  via SMS  via e-mail   
Ik wens geen gepersonaliseerde aanbiedingen te ontvangen  via de post  via telefoon

Terugsturen via e-mail (met een recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart) naar  
Cardsops@beobank.be of per post: Beobank Cards, Generaal Jacqueslaan 263g te 1050 Brussel

Bent u een politiek actieve persoon * ?      NEEN      JA
* U bent een politiek actieve persoon indien u stappen heeft ondernomen om een politiek mandaat of een belangrijk openbaar ambt uit te oefenen, indien u er 
één heeft uitgeoefend of momenteel één uitoefent of indien u nauw geassocieerd bent met of naaste familie bent van een persoon die actief is in de politiek. 
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Aanvraag voor verhoging van kredietopening

	 	JA, gelieve mij een voorstel voor een verhoging van mijn kredietopening op te sturen zodat ik mijn koopkracht op hernieuwbare 
wijze kan verhogen in functie van mijn terugbetalingen. Om een persoonlijk voorstel van Beobank te bekomen, vul ik dit formulier 
in HOOFDLETTERS in. De nieuwe kredietovereenkomst die naar aanleiding van deze aanvraag zou worden opgemaakt, vervangt en 
annuleert de bestaande kredietovereenkomst. Een eventueel saldo zal getransfereerd worden naar de nieuwe kredietopening.

Bij de analyse van uw aanvraag, worden de volgende bestanden geraadpleegd:
- Centrale voor Kredieten aan Particulieren, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
- Bestand van de niet-gereglementeerde registraties (ENR), Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan, 14, 1000 Brussel.
- Gegevensbestand van de Bank.

✓

Ik wens mijn kredietopening te verhogen.

Mijn huidige kredietopening bedraagt         €

Ik vraag een verhoging* van maximum       50%        75%        100%        (gelieve het gewenste percentage aan te kruisen)

Ik verklaar dat alle inlichtingen die ik in dit document geef, correct en volledig zijn en ik verbind mij ertoe om Beobank NV/SA in te lichten over alle wijzigingen 
in verband met deze gegevens.  * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

  Dhr        Mevr        Juffr

Naam                Voornaam

Straat                  Nr.                        Bus

Postcode                                   Plaats

Kaartnummer 

Geb. op                    te          

Rijksregisternummer                     Aantal personen ten laste

Tel. (vast toestel)      Gsm 

E-mailadres

  Ik wens mijn rekeninguittreksels online te ontvangen (ik krijg geen papieren uittreksels per post).

Naam van de werkgever (firma)                             Beroep

Meisjesnaam van mijn moeder


