
Uw bedrijfsgegevens 

Naam bedrijf (verplicht)

ICS-klantnummer (verplicht)

Gegevens Extra Card-houder 1

Alle voornamen (zoals op ID)                                                                                              M    V    O

Voorletter(s)     

Achternaam Tussenvoegsel(s) 

Achternaam     Tussenvoegsel(s)  

Geboortedatum  

Straatnaam       

Huisnummer Huisnummer toevoeging

Postcode/plaats 

Land

Nationaliteit

Geboorteplaats

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Personeelsnummer (verplicht bij Smart Data/Datafeed service)

Gewenste correspondentietaal

  Nederlands    Engels

Gewenste bestedingslimiet 

  € 1.000,-      € 2.500,-      € 5.000,-     € 7.500,-     anders: €  ,-

BUEAD2

Aanvraagformulier Extra Card(s)

12
/2

02
2

Let op: Vul svp alle velden in. Indien het formulier onvolledig is ingevuld, dan kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.

(waarmee u aangesproken wilt worden in e-mails en communicatie) 

(zoals op ID) (zoals op ID)



Gegevens Extra Card-houder 2

Alle voornamen (zoals op ID)                                                                                              M    V    O

Voorletter(s)     

Achternaam Tussenvoegsel(s) 

Achternaam     Tussenvoegsel(s)  

Geboortedatum  

Straatnaam       

Huisnummer Huisnummer toevoeging

Postcode/plaats 

Land

Nationaliteit

Geboorteplaats

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Personeelsnummer (verplicht bij Smart Data/Datafeed service)

Gewenste correspondentietaal

  Nederlands    Engels

Gewenste bestedingslimiet 

  € 1.000,-      € 2.500,-      € 5.000,-     € 7.500,-     anders: €  ,-

(waarmee u aangesproken wilt worden in e-mails en communicatie) 

(zoals op ID) (zoals op ID)



Gegevens Extra Card-houder 3

Alle voornamen (zoals op ID)                                                                                              M    V    O

Voorletter(s)     

Achternaam Tussenvoegsel(s) 

Achternaam     Tussenvoegsel(s)  

Geboortedatum  

Straatnaam       

Huisnummer Huisnummer toevoeging

Postcode/plaats 

Land

Nationaliteit

Geboorteplaats

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Personeelsnummer (verplicht bij Smart Data/Datafeed service)

Gewenste correspondentietaal

  Nederlands    Engels

Gewenste bestedingslimiet 

  € 1.000,-      € 2.500,-      € 5.000,-     € 7.500,-     anders: €  ,-

(waarmee u aangesproken wilt worden in e-mails en communicatie) 

(zoals op ID) (zoals op ID)



Dit formulier dient rechtsgeldig, door de bij ICS geregistreerde en daartoe tekenbevoegde functionaris, zoals vermeld in het handelsregister  

van de Kamer van Koophandel en als tekenbevoegde geregistreerd bij ICS, te worden ondertekend. Op basis van wwft regelgeving dienen 

tekenbevoegde functionarissen die nog niet bij ICS geregistreerd zijn eerst door ICS geïdentificeerd en geverifieerd te worden alsvorens zij 

handelend op mogen treden namens het bedrijf richting ICS. 

Persoonsgegevens
International Card Services BV (ICS) is met betrekking tot de zakelijke Card verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor het beoordelen van de aanvraag 

kan ICS inlichtingen inwinnen, indien van toepassing bij de Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel. ICS gebruikt de gegevens ter beoordeling van de aanvraag, het eventueel aangaan 

en uitvoeren van de overeenkomst, het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer, het gebruik van en de deelname aan (internationale) waarschuwingssystemen, voor het 

uitvoeren van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Ter uitvoering van de bij de zakelijke Card 

behorende verzekeringsfaciliteiten kan ICS de gegevens doorgeven aan een verzekeringsmaatschappij, die terzake verantwoordelijke is. Daarnaast gebruikt ICS de persoonsgegevens voor 

het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) (strafbare) gedragingen 

gericht tegen ICS, Card-houders en medewerkers, gelieerde (groeps-) maatschappijen, en/of de branche waarvan ICS deel uitmaakt.

Verklaring en ondertekening
Ondertekenaars verklaren alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Ook zijn zij zich ervan bewust dat de door ICS aangeboden informatie niet kan worden opgevat als advies 

en dat de aanvraag alleen in behandeling kan worden genomen indien alle verzochte gegevens worden verstrekt. Indien de creditcardovereenkomst tot stand komt zijn hierop de 

Algemene Voorwaarden van toepassing, die ICS u met de zakelijke Card zal toezenden. U kunt deze Algemene Voorwaarden altijd kosteloos opvragen bij de ICS Business Card 

Servicedesk, telefoonnummer 020 - 6 600 666. In de Algemene Voorwaarden staan verplichtingen opgenomen die gelden voor u, uw bedrijf en voor de Card-houder. Ondertekenaars 

zijn zich ervan bewust dat zij de betrokkenen moeten informeren over de geldende bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het gebruik van de 

Card en naleving van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden door het Bedrijf en de Card-houder. 

Gegevens tekenbevoegde functionaris

Achternaam (zoals op ID)  Tussenvoegsel(s) (zoals op ID) 

Voorletter(s) 

Geboortedatum  

Plaats Datum

Handtekening

Bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid

Achternaam (zoals op ID)  Tussenvoegsel(s) (zoals op ID) 

Voorletter(s) 

Geboortedatum  

Plaats Datum

Handtekening

Laat dit formulier ondertekenen door een tekenbevoegde, scan het in en stuur een e-mail naar aanvraagbusinesscards@icscards.nl.

Let op! Controleer of uw bedrijfslimiet toereikend is voor deze Extra Card(s). Indien dit niet het geval is,  
vul dan het formulier ‘Verhogen limiet’ in via www.icsbusiness.nl.
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