Aanvraagformulier toezending V Pay-GHEHWkaart
Naam en voorna(a)m(en):
(naam van de vennootschap /
handelsregisternr.)

Rekeningnr.:
Nr. huidige debetkaart:
Naam van de kaarthouder:
(indien verschillend van de rekeninghouder)

bij BGL BNP PARIBAS,
een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht die in het Handelsregister van Luxemburg is ingeschreven onder het
nummer B 6481 en haar maatschappelijke zetel heeft te 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 LUXEMBURG, die een in
Luxemburg erkende kredietinstelling is en onder het toezicht staat van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) gevestigd is te 110, route d’Arlon, Luxemburg (L-2991)
(hierna "de Bank" genoemd)

Ik verzoek de Bank bij deze uitdrukkelijk om, in het kader van de vernieuwing van mijn voornoemde
1
debetkaart, mijn nieuwe V PAY-kaart op welke wijze dan ook te mijner attentie te verzenden naar het
volgende adres:
Straatnaam en nummer:
Plaats:
Land:

Ik stel de Bank uitdrukkelijk vrij van enige aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van deze
instructie, behoudens ernstige fouten.
De Bank kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele niet-aankomst van de
omslag die de Bank mij toezendt, noch voor het eventuele gebruik van de kaart door een derde.
Deze instructie is geen opdracht tot wijziging van mijn gebruikelijke correspondentieadres zoals dat bij
de Bank geregistreerd staat.
Ik weet en aanvaard dat de Bank de kaart met de gewone post kan verzenden.
Door de onderhavige instructie te ondertekenen, erken ik dat de toezending en het gebruik van een
V PAY-debetkaart onderworpen zijn aan de algemene gebruiksvoorwaarden, waarvan ik bevestig een
exemplaar te hebben ontvangen, gelezen en begrepen en in zijn volledigheid te hebben aanvaard.
Deze instructie is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de Bank die van kracht zijn op de
dag waarop deze aanvraag wordt ondertekend en waarvan ik bevestig dat ik ze heb ontvangen,
gelezen, begrepen en aanvaard.
Het Luxemburgs recht is van toepassing op deze instructie en enkel de rechtscolleges van de stad
Luxemburg zijn bevoegd.

Handtekening van de cliënt

Datum:

1

Deze aanvraag heeft in voorkomend geval ook betrekking op de verzending van de PIN-code (personal
identification number) van deze nieuwe V Pay-kaart in een afzonderlijke brief.

