Gelieve het ondertekende orginele exemplaar te scannen, te e-mailen naar FBBE -- onboarding recertification retail pp en
het orginele exemplaar te bewaren in het kantoor tot de archivering in e-Carina correct is verlopen..

ZELFCERTIFICERINGSFORMULIER VOOR NATUURLIJKE PERSONEN
I – IDENTIFICATIE
Naam
Voornaam
Straat en nummer
Permanent

Postcode

verblijfadres

Stad/Provincie/staat
Land

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)
Stad en geboorteland

II – FISCALE WOONPLAATS

□

Als u enkel fiscaal inwoner bent in België EN u geen Amerikaans staatsburger of Amerikaans
inwoner bent, vink dan dit vakje aan en ga meteen naar Hoofdstuk III.

□

Indien niet, geef in de tabel hieronder de lijst van ALLE landen, België inbegrepen indien van
toepassing, waar u als een fiscaal inwoner wordt beschouwd, evenals uw FIN (fiscaal
identificatienummer of TIN in het Engels Taxpayer Identification Number) in die landen. Vermeld
uw FIN voor België niet.

FISCALE WOONPLAATS

FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER (FIN)*

*Gelieve 'NVT' in te vullen indien de fiscale woonstaat geen FIN verleent.

Indien u niet in staat was een FIN van uw fiscale overheid te bekomen terwijl uw fiscale
verblijfplaats(en) toch FINs uitgeven, gelieve dan de reden hieronder te vermelden:

Bent u een US Person (Amerikaans staatsburger of Amerikaans inwoner)?

□
□

JA
NEE

Indien Ja, gelieve dan bijkomend een W-9 IRS-formulier in te vullen.
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ZELFCERTIFICERINGSFORMULIER VOOR NATUURLIJKE PERSONEN
III – PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING EN VERTROUWELIJKHEID
Om de verplichtingen in het kader van de nationale wet- en regelgeving en de internationale
overeenkomst voor de uitwisseling van belastinginformatie na te leven, kan BNP Paribas Fortis
NV, de databeheerder, worden verzocht om de gegevens van dit formulier en informatie over de
rekening(en) te verzamelen, te verwerken, en bekend te maken aan de nationale belastingdienst
die deze informatie kunnen verstrekken aan het land of de landen waar men belastingplichtig is.
De gevraagde gegevens zijn verplicht en het formulier niet invullen kan betekenen dat BNP
Paribas Fortis NV niet in staat is om uw aanvraag te verwerken.
Uw persoonlijke gegevens in dit document worden verzameld, verwerkt en bekendgemaakt in
overeenstemming met de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV, beschikbaar op de
website:https://www.bnpparibasfortis.com/nl/footer-pages/bescherming-van-de- persoonlijke-levenssfeer .

IV – CERTIFICERING
Ik verklaar dat de informatie in dit formulier naar mijn weten waar, nauwkeurig en volledig is.
Ik verbind me ertoe BNP Paribas Fortis NV onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging
van de situatie waardoor de informatie in dit formulier niet langer correct zou zijn en een nieuwe
zelfcertificering te bezorgen binnen 30 dagen na dergelijke wijziging van de situatie.
Ik verklaar, door het aankruisen van het juiste vak, dat de gegevens in dit document werden ingevuld:
□ door mezelf, ofwel
□ digitaal door de medewerker van de bank waarbij ik de gegevens heb verstrekt in een faceto-face contact met deze medewerker.

Datum: ……/……/………

Handtekening:

Naam en hoedanigheid waarin wordt opgetreden (als het formulier niet door de rekeninghouder wordt
ondertekend):
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