ING Corporate Card Programma
Bedrijfs- en Privéfacturering
Wijzigen gegevens kaarthouder

ING Corporate Card Programme
Corporate and Individual Pay
Change cardholder information

1. Bedrijfsgegevens (verplicht) / Company information (mandatory)
1a Bedrijfsnaam / Company name
1b Accountnummer / Company
account number

Het 11-cijferige nummer dat midden boven op het uitgavenoverzicht van het bedrijf staat /
11 Digit reference number shown on the top of the company statement

2. Wijzigen gegevens kaarthouder (optioneel) / Change cardholder information (optional)
2a ING Corporate Card nummer /
ING Corporate Card number

Laatste 4 cijfers kaartnummer / Last 4 digits of card number

2b Achternaam en voorletters /
Surname and initials
2c Wijzigen naam huidige
kaarthouder op de ING Corporate
Card (niet gebruiken voor nieuwe
kaarthouder) / Change existing
cardholder name on the ING
Corporate Card (do not use for a
new cardholder)

Nieuwe naam. Maximaal 21 tekens (inclusief spaties). Oude kaart wordt in dit geval eerst
geblokkeerd; de kaarthouder ontvangt een nieuwe kaart / New name. Maximum 21
characters (including spaces). If a replacement card is required, the current card will be
blocked (security procedure to prevent two live cards in circulation)

2d Nieuw adres / New address
2e Postcode / Postal code
2f Plaats / Town/City
2g Land / Country

3. Wijzigen bankgegevens kaarthouder (optioneel) / Change cardholder bank account details (optional)
3a Oude IBAN / Old IBAN
3b Oude BIC / Old BIC
3c Nieuwe IBAN / New IBAN
Indien u bij 5h kiest voor automatische incasso, stuur dan een compleet ingevuld en correct
ondertekend incassoformulier mee met dit formulier / If you opt for direct debit at section
5h, please send a completed and duly signed direct debit form with this form
3d Nieuwe BIC / New BIC

Ga verder op de volgende pagina / Please continue on the next page

4. Wijzigen limiet en blokkeringen (optioneel) / Change limit and blocking (optional)
4a Wijzigen permanente kaartlimiet
/ Permanent change of card limit

4b Wijzigen tijdelijke kaartlimiet
( max. periode 3 maanden) /
Temporary change of card limit
(max. 3 months)

Nieuwe kaartlimiet (minimaal 1.500). Valuta als in originele aanvraag bedrijf / New card limit
(minimal 1.500). Currency initially chosen at company level

Nieuwe kaartlimiet (minimaal 1.500). Valuta als in originele aanvraag bedrijf / New card limit
(minimal 1.500). Currency initially chosen at company level

4c tot (datum) / until (date)

dd-mm-jjjj / dd-mm-yyyy

4d Wijzigen contant geld opnemen /
Change cash withdrawal

Toegestaan / Allowed

4e Vervroegde kaartvervanging /
Early card reissue

Ja / Yes

Niet toegestaan / Not allowed

Indien de kaarthouder afwezig is tijdens de reguliere vervanging, wordt een nieuwe kaart
met hetzelfde nummer eerder toegestuurd / In case the cardholder is absent during the
regular replacement, a new card with the same number will be issued earlier

5. Wijzigen overige opties (optioneel) / Change other particulars (optional)
5a Wijzigen correspondentietaal /
Change correspondence
language

5b Telefoonnummer mobiel (incl.
landnummer) / Mobile number
(incl. country code)

+

5c Telefoonnummer vast (incl.
landnummer) / Landline (incl.
country code)

+

5d Nieuw e-mailadres / New E-mail
address

5e Opzeggen van deze kaart /
Cancel the ING Corporate Card

5f Aanvragen vervangende kaart /
Replace the ING Corporate Card

Nederlands /
Dutch

Engels / English

Spaans /
Spanish

Italiaans /
Italian

Frans / French

Duits / German

De inloggegevens voor de ING Commercial Card portal worden naar dit e-mailadres
verzonden. Geen e-mailadres van een collega of een algemeen e-mailadres zoals info@,
admin@, etc. / The login credentials for the ING Commercial Card portal will be send to this email address. No email address from a colleague or a general email address such as info@,
admin@, etc.

Ja / Yes

Ja / Yes
Als een vervangende kaart nodig is, zal de huidige kaart geblokkeerd worden om te
voorkomen dat beide kaarten tegelijkertijd gebruikt kunnen worden / If a replacement card is
required, the current card will be blocked. (Security procedure to prevent two live cards in
circulation)

5g Herverstrekken pincode / Provide
PIN code reminder

Ja / Yes

Ga verder op de volgende pagina / Please continue on the next page

5h Wijzigen betaalmethode bij
privefacturering / Change
payment method Individual Pay

Overboeking / Credit transfer

Automatische incasso / Direct debit

Vanaf de datum van de maandelijkse rekeningoverzicht geldt voor een programma op basis
van privefacturering standaard een betaaltermijn van 25 dagen bij een overboeking of 28
dagen bij een automatische incasso (tenzij anders afgesproken). Stuur, in het geval van
automatische incasso, een compleet ingevuld en correct ondertekend incassoformulier met
dit formulier mee
From the date of the monthly statement, a payment term of 25 days applies as per
standard for a program based on Individual Pay practice, and 28 days for a direct debit
(unless otherwise agreed). In the case of direct debit, send a completely filled in and properly
signed direct debit form together with this form

6. Ondertekening Programmabeheerder (verplicht) / Signature Programme Administrator (mandatory)
6a Achternaam en voorletters /
Surname and initials
6b Datum / Date

dd-mm-jjjj / dd-mm-yyyy

6c Plaats / Town/City
6d Handtekening / Signature

7. Verzendadres en wat te sturen / Mailing address and what to send
Checklist van te sturen documenten:
- Dit formulier volledig ingevuld en correct ondertekend
- Indien u heeft gekozen voor automatische incasso als betaalmethode een compleet ingevuld en correct ondertekend
incassoformulier
Graag alles sturen naar:
ING Corporate Card
Postbus 22005
NL-8900 KA Leeuwarden
Nederland
of scan alles en mail het naar support.corporate.card@ing.nl

Checklist of items to be sent:
- This form completed and duly signed
- If you have chosen for the direct debit payment option, a direct debit form, completed and duly signed
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Please send all items to:
ING Corporate Card
PO Box 22005
NL-8900 KA Leeuwarden
The Netherlands
or scan everything and mail to support.corporate.card@ing.nl

