Aanvraagformulier voor uitstel van nulstelling van uw kredietopening
(geoorloofde debetstand op rekening terugbetaalbaar op 3 maanden)
gedurende 3 maanden, in het kader van het plan om de financiële
gevolgen van het Coronavirus te bestrijden
Kredietgegevens
Rekeningnummer waaraan de
kasfaciliteit is gekoppeld
Datum van aanvraag

BE … … - 000 … - … … … … - … … … …

Persoonsgegevens rekeninghouder
Rijksregisternummer
Ondernemings- of BTW nummer
Naam
Tel
Email
Straat
Postcode

Voornaam
GSM
Nr

Bus

Nr

Bus

Gemeente

Werknemer

Zelfstandige

Persoonsgegevens indien 2de rekeninghouder (schrappen indien niet van toepassing)
Rijksregisternummer
Ondernemings- of BTW nummer
Naam
Tel
Email
Straat
Postcode

Voornaam
GSM

Gemeente

Werknemer

Zelfstandige

Verklaring
Ik ben / Wij zijn ervan bewust dat het uitstel van de termijn voor nulstelling van de
kredietopening voor een periode van maximaal drie maanden een maatregel is die
bedoeld is om personen te ontlasten die effectief en financieel getroffen worden door
de Covid-19-crisis.
Ik/wij verklaar/verklaren te op eer dat ik/wij in een dergelijke situatie verkeren
vanwege mijn/onze tijdelijke economische werkloosheid of het stopzetten van
mijn/onze zelfstandige activiteit.
De volgende documenten moeten in bijlage worden toegevoegd voor wij uw verzoek
kunnen behandelen:
 Een dubbelzijdige kopie van uw elektronische identiteitskaart(en).
 Bent u werknemer: Formulier C3.2 – vereenvoudigde aanvraag voor tijdelijke
werkloosheid ingediend bij uw betalingsinstelling.
 Bent u zelfstandige: Formulier informatie gateway-wetten – omwille van gedwongen
onderbreking van de activiteiten als gevolg van de Covid-19-crisis – verkregen via
sociaal secretariaat.
Handtekening rekeninghouder 1

Handtekening rekeninghouder 2
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Het uitstel van de nulstelling van de kredietopening voor een duur van maximaal 3 maanden is
een maatregel van de Belgische overheid. Een dergelijk uitstel is onderworpen aan artikel VII.
3 §2 6 ° bis van het Wetboek van economisch recht en veronderstelt een officiële aanvraag
door u. Uw kredietgever brengt hiervoor geen dossierkosten in rekening.
Dit verzoek wordt door uw kredietinstelling geanalyseerd, die het recht heeft te weigeren als
uw dossier niet aan de vereiste voorwaarden voldoet, of als de door u verstrekte gegevens
onjuist zijn.
Dit verzoek wordt onderworpen aan een kredietanalyse en het voldoen aan andere
voorwaarden bepaald door de wet.
Om een soepele en snelle communicatie te verzekeren, machtig ik mijn/onze kredietinstelling
uitzonderlijk om het hierboven vermelde e-mailadres te gebruiken voor elke communicatie met
betrekking tot de verwerking van mijn/ons krediet. Ik/Wij kan/kunnen de communicatie per email op elk ogenblik beëindigen door dit per e-mail of per post te melden aan mijn
kredietinstelling.
We begrijpen uw bezorgdheid en doen er alles aan om uw verzoek zo snel mogelijk te
verwerken, en om u en uw dierbaren zo goed mogelijk te helpen in deze moeilijke tijden.
De e-mail van bpost bank nv zal via beveiligde weg worden verstuurd. Langs uw kant mag de
verzending enkel gebeuren via een voldoende beveiligde e-mailprovider. U kunt in uw contract
met uw provider controleren of de beveiliging afdoende is. Meer informatie hierover vindt u
ook op de website https://starttls-everywhere.org/. De volgende e-mailproviders worden als
veilig beschouwd: Proximus, Telenet, Google, Microsoft, Gmail, Hotmail, Outlook.

Gelieve dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar:
BO.credits@bpostbank.be
of per post naar:
bpost bank - Back Office Kredieten
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel
België

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt door bpost bank NV. Meer informatie over de verwerking
en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de
privacyverklaring van bpost bank, die beschikbaar is in de kantoren van bpost of op www.bpostbank.be.
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