Wijziging van klantengegevens
Particuliere klanten, leden van vrije beroepen

A.u.b. ingevuld en ondertekend versturen aan:

flatex Bank AG
Postbus 7030
1007 JA Amsterdam

Informatie over de aanvrager

Mijnheer
Klantnummer (voor zover bekend)

Mevrouw

Rekeningnummer

Titel

Naam
0132003450080102

Gevolmachtigde

Rekeninghouder

Voornaam

Huisnr.

Straat

Postcode

Plaats

Mijn woonadres (hoofd-/communicatieadres) is gewijzigd; het nieuwe adres luidt:

Straat

Postcode

Huisnr.

Plaats

Toevoeging

Land

Mijn postadres (indien afwijkend van het woonadres) is gewijzigd; het nieuwe adres luidt:

Straat

Postcode

Huisnr./postbus

Plaats

Toevoeging

Land

Mijn contactgegevens zijn gewijzigd; de nieuwe contactgegevens zijn:

Telefoonnummer, privé

Telefoonnummer, zakelijk

E-mail

Telefoonnummer, mobiel

Faxnummer

Mijn bankgegevens (referentierekening) zijn gewijzigd; de nieuwe bankgegevens zijn:
De referentierekeninghouder moet identiek zijn aan de eigenaar van de rekening alhier.

Naam

Voornaam

Valuta

IBAN

BIC

Instituut, vestigingsplaats

Wij verzoeken u de nieuwe bankgegevens voor de bestaande
SEPA-incassomachtiging over te nemen:
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Mijn naam is gewijzigd; als bewijsvoering is een kopie van het veranderde identiteitsbewijs resp. het trouwboekje of een bevestiging van de verantwoordelijke instantie
bijgevogd.

Na de naamswijziging:

Voor de naamswijziging:

Naam, voornaam (tot nu toe)

Naam, voornaam (nieuw)

Handtekening (tot nu toe)

Handtekening (nieuw)

Opmerking: Denkt u a.u.b. ook aan een verandering van uw vrijstellingsopdracht.

Mijn burgerlijke staat is gewijzigd; mijn nieuwe burgerlijke staat is:

0132003450080202

alleenstaand

getrouwd / geregistreerde levenspartner

gescheiden

weduwnaar

gescheiden levend

Mijn nationaliteit(en) is/zijn veranderd; de nieuwe nationaliteit(en) luidt/luiden:

Overige nationaliteiten

Nationaliteit

Mijn belastinggegevens zijn veranderd:
Ingezeten
belastingplichtige

niet-ingezeten
belastingplichtige

Land van fiscale residentie

Belastingidentificatienummer
(Tax Identification Number - TIN)

Land van verder fiscale residentie (indien aanwezig)

Belastingidentificatienummer
(Tax Identification Number - TIN)
(indien aanwezig)

Land van verder fiscale residentie (indien aanwezig)

Belastingidentificatienummer
(Tax Identification Number - TIN)
(indien aanwezig)

Als 'niet-ingezeten belastingplichtige' wordt vermeld, moet
het bewijs van woonplaats in het buitenland ook worden
verstrekt in de vorm van een bewijs van residentie. Zonder
bewijsvoering is de verandering niet mogelijk.
Het vermelden van binnen- en buitenlandse
belastingidentificatienummers is verplicht. Voor zover u in
meerdere landen belastingplichtig bent en over meerdere
belastingidentificatienummers beschikt, moeten deze steeds
volledig worden vermeldt.

Mijn gegevens betreffende de kerkbelasting zijn veranderd:
Hiermee vraag ik om de uitvoering van een redenonderzoek voor het opvragen van mijn huidige criteria voor de kerkelijke belasting bij
de belastingdienst. Voor dit onderzoek ontsla ik flatex Bank AG van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot het privacybeleid.
Houdt u er rekening mee, dat de ons doorgegeven gegevens betreffende de kerkbelasting per 1 januari van het daaropvolgende jaar
geldig worden.
Herroepingsrecht
U kunt tegen de doorgifte van uw informatie over kerklidmaatschap bezwaar maken. Het bezwaar moet door middel van een officieel formulier
bij de belastingdienst worden ingediend. Het bezwaar geldt voor alle bij de aftrekprocedure betrokken banken.
Het formulier hiervoor staat op www.formulare-bfinv.de onder het trefwoord „kerkbelasting“ klaar voor gebruik. Mocht u bezwaar aantekenen,
dan zal uw bank geen kerkbelasting inhouden. Daarom moet de centrale belastingdienst de bevoegde belastingdienst van de woonplaats van
de klant op de hoogte brengen van het bezwaar en tegelijkertijd uw naam en adres als belastingplichtige opgeven. Tegelijkertijd bent u
verplicht om een belastingaangifte met bijlage KAP in te dienen, zodat de kerkbelasting door de belastingdienst kan worden geheven.

Breng a.u.b. de bovengenoemde veranderingen in mijn klantengegevens aan.
De veranderingen zijn geldig:

Plaats, datum
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vanaf heden

mete ingang van

Handtekening aanvrager (rekeninghouder/gevolmachtigde)
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