Self-certification - natuurlijke
personen
Deze self certification heeft betrekking op volgend rekeningnummer aangehouden bij Bolero (KBC Bank NV):

Algemene informatie

Naam

Voornaam

Straat
Postcode

Nummer

Bus

Gemeente

Land
Tel.

Gsm

E-mail
Geboorteplaats

Geboortedatum

Fiscale informatie
Ik bevestig dat ik slechts één fiscale woonplaats heb, zijnde
Het Taks Identificatienummer (TIN)* in mijn enige fiscale woonplaats is:

Ik kan het TIN niet geven aangezien het land van mijn enige fiscale woonplaats geen TIN toekent aan de resident

Ik bevestig dat ik meerdere fiscale woonplaatsen heb zoals hieronder vermeld met volgende
Taks Identificatienummers (TIN*):
Land:

TIN:

Land:

TIN:

Land:

TIN:
Ik kan één of meerdere TIN niet geven aangezien het land/de landen van de fiscale woonplaats(en):

geen TIN toekent/toekennen aan de resident.

* TIN = Tax Identification Number – Voor Belgische residenten is dit het rijksregisternummer.

KBC Bank NV/SA Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB

Een onderneming van de KBC-groep

Self-certification - natuurlijke
personen
Ondergetekende bevestigt hierbij:
1. Ik ga akkoord dat de informatie zoals vermeld in dit document alsook de informatie over mijn rekening
gerapporteerd kunnen worden door KBC Bank N.V. (center Bolero) aan de Belgische autoriteiten en uitgewisseld kunnen worden met de autoriteiten van andere landen waarmee België een overeenkomst ter uitwisseling van financiële
informatie heeft gesloten waarin ik mogelijk fiscaal resident ben.
2. Ik bevestig dat alle informatie in dit document volledig en correct is. Ik bevestig dat ik een nieuw document binnen
90 dagen zal bezorgen aan Bolero wanneer bovenstaande gegevens niet langer correct zijn.

Naam:		
Handtekening, voor “gelezen en goedgekeurd”:

Indien van toepassing:
Handelend in naam van:
Hoedanigheid:
Plaats

KBC Bank NV/SA Havenlaan 2 - 1080 Brussel - België
BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB

Datum

–

–

Een onderneming van de KBC-groep

