Klantennummer MeDirect: __________________

Fiscale woonplaats van natuurlijke personen - FORMULIER VOOR ZELFCERTIFICERING
I.

IDENTIFICATI E

Identificatie van de individuele rekeninghouder
Familienaam:
Voorna(a)m(en):
Hoofdverblijfplaats:
Straat en huisnummer:
Postcode
Stad/provincie/staat:
Land
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):
Geboorteplaats (stad en land):

II.

FISCALE WOONPLAATS

 Indien u enkel een fiscale woonplaats in België heeft, gelieve dit hokje aan te kruisen en meteen verder te gaan naar deel III.
 In het andere geval, gelieve hieronder ALLE landen te vermelden waar u een fiscale woonplaats heeft, ook België indien van toepassing, én
de bijhorende fiscale identificatienummers (FIN), te noteren en dat voor elk van deze landen. Vermeld uw Belgische FIN-nummer niet.
Land / jurisdictie

FIN*

1.
2.
3.
*Gelieve N/A (niet van toepassing) te vermelden als het land geen FIN toekent.

Bent u een Amerikaans staatsburger (ook door geboorte in de VS of met een ouder die
Amerikaans staatsburger is), een inwoner van de Verenigde Staten of belastingplichtige
in de VS?

JA 

NEEN 

Zo ja, houd er dan rekening mee dat MeDirect Bank geen diensten verleent aan Amerikaans staatsburgers (ook door geboorte in de VS of met een ouder die
Amerikaans staatsburger is), inwoners van de Verenigde Staten of belastingplichtige in de VS. Uw relatie met onze bank zal bijgevolg moeten worden stopgezet.

Beschikt u niet over een FIN-nummer, ook al kent het land van fiscale woonplaats een FIN toe, gelieve hieronder dan te vermelden waarom:

III.

Privacyverklaring en vertrouwelijkheid

Om de verplichtingen opgelegd door de nationale wet- en regelgeving en de internationale overeenkomsten voor de uitwisseling van
belastinginformatie na te leven, kan MeDirect Bank, als databeheerder, worden verzocht om uw persoonlijke gegevens en informatie over uw
rekening(en) te verzamelen, te verwerken en vrij te geven aan de nationale belastingdienst of aan andere bevoegde autoriteiten die dergelijke
informatie kunnen verstrekken aan het/de land(en) waar u een fiscale woonplaats heeft.
Het doorgeven van de gevraagde persoonlijke gegevens, met uitzondering van FIN’s afkomstig van landen die op de datum van deze verklaring
geen aangifteplichtige rechtsgebieden zijn, is verplicht. Het niet invullen van dit formulier kan betekenen dat MeDirect Bank uw aanvraag niet kan
verwerken of de relatie voortzetten.
Volgens de Belgische wetgeving hebt u recht op inzage in en rechtzetting of verbetering van uw gegevens. Hiervoor kan u schriftelijk contact
opnemen met ons hoofdkantoor of onze klantendienst.

IV.

Certificering

Ik verklaar dat de informatie in dit formulier, naar mijn weten, juist, nauwkeurig en volledig is.
Ik erken en stem in met de verzameling, verwerking en vrijgave van mijn persoonlijke gegevens, inclusief FIN’s verleend door landen die op de
datum van deze verklaring geen aangifteplichtige rechtsgebieden zijn, en van de informatie over mijn rekening(en) voor de doeleinden vermeld in
deel III hierboven.
Ik verbind me ertoe MeDirect Bank onmiddellijk op de hoogte te brengen over elke situatiewijziging waardoor de informatie in dit formulier, niet
langer correct zou zijn. In dat geval voorzie ik de bank binnen de 30 dagen van een nieuw formulier voor zelfcertificering.
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