
Zelfcertificeringsformuleir voor natuurl�ke personen
Identificatie van de rekeninghouder

GEBOORTENAAM (Verplicht)

VOORNAAM

Postadres residentie
(volledig)

Straat nummer en naam:..........................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
Postcode en stad:...................................................................

Geboorteplaats en datum (stad en land) Geboren op : ...../……./………                                                 in......……………………..Land…………………...…

Fiscale woonplaats
GELIEVE ÉÉN VAN DE TWEE VAKJES AAN TE KRUISEN

Ik verklaar dat ik uitsluitend fiscaal inwoner van België ben

Ik verklaar dat ik in verschillende landen en/of buiten België als fiscaal ingezetene wordt beschouwd. In deze situatie
vul ik de onderstaande tabel in (zonder België te vergeten, indien van toepassing):

Land van fiscale woonplaats Fiscaal identificatienummer (FIN)

*gelieve n.v.t. te vermelden indien het land van fiscale residentie geen FIN's verstrekt OF de reden te vermelden
waarom geen TIN's worden verkregen wanneer het land FIN's verstrekt

Verklaring van Amerikaans staatsburgerschap
GELIEVE ÉÉN VAN DE TWEE VAKJES AAN TE KRUISEN

Ik verklaar dat ik een Amerikaans staatsburger of ingezetene BEN volgens de FATCA-voorschriften en ik verstrek het ingevulde en
ondertekende Amerikaanse belastingformulier W-9.

Ik verklaar dat ik GEEN Amerikaans staatsburger of inwoner van de VS ben, zoals gedefinieerd in de FATCA-voorschriften. Als ik in
de Verenigde Staten ben geboren, lever ik een certificaat van verlies van het Amerikaanse staatsburgerschap of, als ik het
Amerikaanse staatsburgerschap niet heb verkregen, enig ander bew�s.

Privacy en vertrouwel�kheid
Om te voldoen aan haar wettel�ke en reglementaire verplichtingen moet Financière des Paiements Électroniques bepaalde persoonsgegevens en informatie
met betrekking tot uw financiële rekeningen en rekening waarden verzamelen, verwerken en meedelen aan de nationale belastingautoriteiten. Overeenkomstig
de plaatsel�ke wetgeving en de internationale overeenkomsten betreffende de uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden, kan deze informatie ook
worden doorgegeven aan de autoriteiten van het land of de landen waar u belastingplichtig bent. De vereiste informatie, met uitzondering van TIN's die z�n
afgegeven door landen die op grond van internationale verdragen momenteel geen meldingsplichtige landen z�n, is verplicht en als w� geen volledig formulier
ontvangen, is het mogel�k dat Financière des Paiements Électroniques uw rekening niet kan openen of uw rekening niet open kan houden. Overeenkomstig de
Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurl�ke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beschikt u over een
recht van toegang, rectificatie en verzet dat kan worden uitgeoefend per brief gericht aan de FPE, Koningsstraat 144-146 -1000 Brussel, met vermelding van het
voorwerp van uw verzoek.

Certificering
Ik verklaar dat de in dit formulier verstrekte informatie juist en volledig is. Ik stem ook in met het verzamelen, verwerken en meedelen van m�n
persoonsgegevens, met inbegrip van fiscaal identificatienummer die z�n afgegeven door landen die op de datum van dit document niet kunnen worden
overgedragen, en van de informatie over m�n financiële rekeningen en de waarden van deze rekeningen voor de in deel III hieronder uiteengezette doeleinden.
Voorts verbind ik m� ertoe de Financière des Paiements Électroniques onverw�ld in kennis te stellen van elke w�ziging van omstandigheden waardoor de
informatie op dit formulier onjuist wordt, en binnen 30 dagen na de w�ziging van de omstandigheden een naar behoren b�gewerkt zelfcertificeringsformulier in
te dienen.

DATUM (DD/MM/JJJJ) NAAM EN HANDTEKENING VAN DE KLANT
ACCOUNTHOUDER

NAAM EN HANDTEKENING WETTEL�KE
VERTEGENWOORDIGER (indien minderjarige cliënt)

../../….
NAAM :

HANDTEKENING

NAAM :

HANDTEKENING

Voeg een ondertekende kleurenfotokopie van een geldig identiteitsbew�s b� dit document en stuur het naar: Nickel Belgium, Koningsstraat 144-146 - 1000
BRUSSEL of stuur het ons rechtstreeks via het contactformulier op www.nickel.eu. Voor minderjarigen, een ondertekende kleurenfotokopie van een
identiteitsbew�s van de klant en z�n/haar wettel�ke vertegenwoordiger

Financière des Paiements Électroniques SAS met maatschappel�k kapitaal van 770 440 euros, 753 886 092 RCS CRÉTEIL, 1 Place des Marseillais 94220 Charenton-Le-Pont, Frankr�k.
Intracommunautaire BTW FR80753886092 (“FPE”). FPE is als betalingsinstelling erkend door de ACPR onder nummer 16598 en is actief in België via haar b�kantoor met zetel te
Koningsstraat 144-146 1000 Brussel, ingeschreven b� de KBO  onder het nummer BTW BE0763.878.661 RPR Brussel en onder het nummer 964 b� de Nationale Bank van België.


