
Gelieve een recto/verso fotokopie van de identiteitskaart  
van de aanvrager van de bijkomende kaart toe te voegen
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* Contracten voor 26/04/2021: Beobank Visa/Mastercard : gratis / Beobank Visa Gold : gratis / Beobank Elite Travel Mastercard : 20€

✓

De uitgaven verricht met de bijkomende kaart, en in voorkomend geval de jaarlijkse bijdrage, zullen gedebiteerd worden 
van de hierboven vermelde kredietkaartrekening. Voor de bijkomende kaart gelden dezelfde regels als voor de hoofdkaart.

JAARLIJKSE BIJDRAGE VERBONDEN AAN DE BIJKOMENDE KREDIETKAART:

Beobank Visa en Beobank Mastercard 5,00€*

Beobank Visa Gold 5,00€*

Beobank Elite Travel Mastercard 60,00€*

Beobank Q8 World Mastercard Gratis

Beobank Partner Mastercard Gratis

Beobank Visa en Mastercard Bank at Work Gratis

Beobank Elite Travel Mastercard Bank at Work Gratis

Beobank Elite Travel Mastercard Metal Bank at Work  40,00 €

Beobank Neckermann World Mastercard 5,00€ 

Beobank Extra World Mastercard 5,00€

Beobank Visa Extra 20,00€

Beobank Extra Mastercard 20,00€

Beobank Flying Blue World Mastercard 30,00€

Beobank Premium Flying Blue World Mastercard 75,00€

Beobank Elite Travel Mastercard Metal     80,00 €

Beobank NV | SA  Kredietgever 
Member of Crédit Mutuel Nord Europe

www.beobank.be
Gen. Jacqueslaan 263 g 1050 Brussel

BTW BE 0401 517 147 | RPR Brussel
IBAN BE77 9545 4622 6142

Aanvraag bijkomende kredietkaart

Stuur dit document terug per fax op het nummer 0800 20 097 of per post naar 
Beobank - Generaal Jacqueslaan, 263g - 1050 Brussel

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 persoonsge-
gevens, 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

  Ja, ik wens de voordelen van mijn Beobank kredietkaart te delen met mijn partner of een verwant(e). 

Houder van de hoofdkredietkaart

Naam 

Voornaam

Ik wens een bijkomende kaart 

verbonden aan mijn Beobank kredietkaart met nummer

voor de volgende persoon:      Dhr      Mevr      Juffr

Naam 

Voornaam

Geboortedatum                                                   Nationaliteit 

 Datum Datum

 Handtekening van de houder van de hoofdkaart:               Handtekening van de aanvrager van de bijkomende kaart:


