Aanvraagformulier Betaalpauze ICS
We gebruiken de persoonsgegevens die u invult om uw aanvraag voor een Betaalpauze te verwerken. Meer weten over hoe we
omgaan met persoonsgegevens? U leest het in onze privacyverklaring.
Via dit formulier vraagt u een Betaalpauze aan. Of de Betaalpauze kan worden toegewezen, beoordeelt ICS per individuele situatie.
Voor de volgende producten kunt u een Betaalpauze aanvragen
Creditcard
Creditcard met Gespreid Betalen Faciliteit
Doorlopend Krediet
Wat zijn de laatste 4 cijfers van uw Creditcard? Deze ziet u op de voorkant van uw Card
Heeft u meerdere producten waarvoor u een Betaalpauze wilt aanvragen? Dan kunt u dit hieronder per Card aangeven:
Creditcard 1
Creditcard 2
Creditcard 3
Creditcard 4
Creditcard 5
Alleen voor de door u aangegeven Creditcard(s) zal de aanvraag voor een Betaalpauze worden beoordeeld.

Uw contactgegevens
M

Naam
Voorletters
Postcode

Huisnummer

Telefoon
E-mailadres
Werkgegevens
Naam werkgever
Vestigingsplaats werkgever
Loondienstverband

vast

tijdelijk

0-uren contract

Indien zelfstandig ondernemer
Naam van het bedrijf
KvK nummer

03/2020/ICS/NL

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier.

werkloos n.a.v. de coronacrisis

V

Verklaringen en voorwaarden
• Ik verklaar dat ik persoonlijk financieel geraakt ben door de coronacrisis en daarom gebruik wil maken van de mogelijkheid van
een Betaalpauze.
Ik ben mij ervan bewust dat tijdens de Betaalpauze van drie maanden:
• Het uitstaande saldo van mijn Creditcard niet voldaan hoeft te worden.
• Geen rente in rekening wordt gebracht over het openstaande saldo op mijn Creditcard met gespreid Betalen Faciliteit en/of
Doorlopend Krediet.
• Mijn product (Creditcard, Creditcard met Gespreid Betalen en/of Doorlopend Krediet) geblokkeerd wordt voor gebruik.
• Betalingen en incasso’s die via mijn Creditcard of Doorlopend Krediet lopen, nu op een andere wijze gedaan moeten worden.
Houd er rekening mee dat u het openstaand saldo na de Betaalpauze alsnog moet voldoen.
Met verzending ga ik akkoord met deze verklaringen en voorwaarden.

