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FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN EEN TEGEMOETKOMING
Feitelijke verenigingen of rechtspersonen
Instelling in gebreke: Optima Bank N.V.
Via dit formulier kunnen feitelijke verenigingen en rechtspersonen, die beschermde tegoeden bij Optima Bank N.V.
aanhouden, bij het Garantiefonds een tegemoetkoming aanvragen.
Het Garantiefonds voert deze betalingen enkel uit via bankoverschrijvingen. Daarom dient het Garantiefonds te
beschikken over een geldig rekeningnummer, geopend door de feitelijke vereniging of rechtspersoon bij een andere
kredietinstelling.
Dit formulier dient te worden vergezeld van:
- Een recent bewijs dat u penningmeester of mandataris van uw feitelijke vereniging of rechtspersoon bent;
- Een bewijs waarin uw bankidentiteit bevestigd wordt: het bewijs dat de rekening waarop u wenst
uitbetaald te worden geopend werd op naam van de feitelijke vereniging of de rechtspersoon;
- Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.
1.

Persoonlijke gegevens

Gelieve onderstaande velden in hoofdletters in te vullen, zodat wij u kunnen identificeren:
Naam .......................................................................................................................................................
Voornaam: ..............................................................................................................................................
1
Rijksregisternummer : ............................................................................
Naam van de feitelijke vereniging of rechtspersoon: ............................................................................
Ondernemingsnummer (in geval van een rechtspersoon): .....................................................................
2.

Bankgegevens van de feitelijke vereniging of rechtspersoon

Gelieve hier de gegevens in te vullen van de bankrekening waarop u wenst uitbetaald te worden:
2

IBAN : ............................................................................
3
BIC : ............................................................................
Naam van de titularis van de rekening: ....................................................................................................
Gelieve dit formulier ingevuld, ondertekend en vergezeld van de gevraagde documenten te bezorgen aan:
- Ofwel, per brief, op het volgende adres: Deposito- en Consignatiekas – Garantiefonds – Kunstlaan 30, 1040
Brussel
- Oftewel, per e-mail op het volgende adres: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be
Opgemaakt te ...............................................................op ...../...../ .....

Handtekening (verplicht)

1
2
3

Deze informatie kan u terugvinden op de achterzijde van uw identiteitskaart.
Belgische bankrekeningen beginnen zonder uitzondering met "BE", gevolgd door 12 cijfers. Deze informatie kan u terugvinden op de voorzijde van uw bankkaart.
Deze informatie vindt u op de achterzijde van uw bankaart. U kan deze informatie ook inwinnen bij uw bank.

Alle aanvullende informatie met betrekking tot deze communicatie kan u betrekken bij het Garantiefonds op :
Tel.: 02/574.78.40
E-mail: garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be

