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Procuratie Autorisatie Formulier BNG Bank
Identificatie Klantbeheerder (in te vullen door BNG Bank)
Paspoort / ID kaart
ID-nummer
Geldig tot
Datum
Tijd
Paraaf
Keuze formulier
Toelichting op het Procuratie Autorisatie Formulier (PAF)
 
Dit formulier is te gebruiken voor het aanmaken/wijzigen van gebruikers voor de online diensten van BNG Bank (Mijn BNG Bank en BNG Betalingsverkeer), het doorgeven van autorisatiewijzigingen of het verwijderen van bestaande gebruikers. Raadpleeg de Handleiding Klantbeheerder voor meer informatie. 
 
Attentie: Heeft uw organisatie 2 of meer klantbeheerders? Dan is het ook mogelijk wijzigingen door te geven via het portaal Mijn BNG Bank (aanmaken en verwijderen gebruiker), als ook via BNG Betalingsverkeer (wijzigen autorisaties gebruiker) door 2 klantbeheerders. Maak uw keuze uit de volgende opties: 
 
Aanmaken nieuwe gebruiker:
Voer de gegevens op van de nieuwe gebruiker. BNG Bank verstrekt een Digipass App of Digipass  als authenticatiemiddel aan de nieuwe gebruiker. Stuur ook een kopie-ID/paspoort mee. 
Wijzigen autorisaties gebruiker(s):
Van toepassing indien voor bestaande gebruikersprofielen betalingsverkeer autorisaties op rekeningnummers wijzigen of rekeningnummers dienen te worden toegevoegd. Ook kunnen extra opties van toepassing zijn (bijv. opvoeren rol klantbeheerder. Lever dan ook kopie-ID/paspoort mee).  
 
Verwijderen gebruiker(s)
Wanneer voor de gebruiker geen toegang meer nodig is tot de online diensten van BNG Bank. BNG Bank verwijdert alle gegevens (profiel, kopie-ID/paspoort, PAF, etc.) uit haar systemen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afhankelijk van uw keuze worden specifieke invulvelden getoond. Vul alle gegevens alleen digitaal in. BNG Bank mag om compliance overwegingen formulieren met handgeschreven opmerkingen niet accepteren. 
 
U kunt tussentijds het formulier opslaan en het op een later moment verder invullen. Indien u niet zeker bent over de juiste invulling van het formulier, mail dan eerst het ingevulde conceptformulier naar klantenservice@bngbank.nl met het verzoek voor een extra controle op de inhoud.
 
Na het invullen van de velden dient u het formulier dubbelzijdig te printen en van handtekeningen te voorzien voordat u het naar BNG Bank verstuurd.
 
Indien u gebruik maakt van Escrow rekeningen, dan is alleen raadplegen van de rekening toegestaan. Het kunnen muteren en bevestigen op deze rekening wordt niet geaccepteerd. 
 
Indien er vragen zijn, neem dan contact op met de afdeling Klantenservice (070-3750555)
Gegevens relatie
Identiek aan kopie legitimatie. Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
Nieuwe gebruiker
Naamswijziging? 
Wijziging autorisatieprofiel(en)
Gebruikers ID
Afmelden gebruiker(s)
Handtekening gebruiker:
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Autorisatieprofiel verplicht
Modulen Mijn BNG Bank  
alleen invullen indien geen klantbeheerder aanwezig
Procuratie met eventuele limieten
IBAN Rekeningnummers
Extra gebruikersopties?
Rekeningnummer :
Klantbeheerder:
Gebruik Adresboek verplicht:
Inzage Multibank informatie:
Inzage in Salarisbatches:
Afwijkend profiel, bij profiel 7:
Adresboek muteren:
Opdracht/Actie: 	     Raadplegen	          Muteren		Bevestigen	  Downloaden
Rekeninginformatie 
Treasury-informatie
Betaalopdracht
Betaalbatch
Incassobatch
Buitenlandopdracht
Intercompany bet.
Intercompany inc.
Extra gebruikersopties?
Salarisbatch inzien? Geeft Gebruikers ID en rekening aan
Afwijkend profiel, bij keuze profiel 7:
Opdracht/Actie: 	     Raadplegen	          Muteren		Bevestigen	  Downloaden
Rekeninginformatie 
Treasury-informatie
Betaalopdracht
Betaalbatch
Incassobatch
Buitenlandopdracht
Intercompany bet.
Intercompany inc.
Rechtsgeldige ondertekening
PAF-V2303-01
Handtekening klantbeheerder:
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger:
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Wij verzoeken u dit formulier dubbelzijdig af te drukken,
te ondertekenen en inclusief eventuele bijlagen te retourneren aan:
BNG Bank
t.a.v. afdeling Klantenservice
Postbus 30305
2500 GH Den Haag
 
 Attentie: 
Indien u toegang heeft tot het portaal Mijn BNG Bank, heeft het de voorkeur het formulier (inclusief het kopie-ID/paspoort, indien van toepassing) te uploaden. 
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