Bankrekeningnummer wijzigen
Uw persoonlijke gegevens
ICS-klantnummer 1

Achternaam
M

Voorletter(s) 								
Adres
Postcode/plaats
Mobiel 2 			

Telefoon 2
E-mailadres
Wijzigen bankrekeningnummer
Oud bankrekeningnummer (IBAN) 3

Naam bank
Naam rekeninghouder 4
Naam 2e rekeninghouder 4
Nieuw bankrekeningnummer (IBAN) 3

Naam bank
Naam rekeninghouder 4
Naam 2e rekeninghouder 4
Plaats
Datum
Handtekening

1
2
3
4

Uw ICS-klantnummer bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 cijfers en kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.
Belangrijk: het invullen van deze gegevens is van groot belang in verband met de 24/7 Fraudepreventie. International Card Services kan u dan snel bereiken.
Uw IBAN vindt u terug op het rekeningoverzicht van uw bank.
Naam rekeninghouder dient gelijk te zijn aan naam creditcardhouder. Indien de rekening op 2 namen staat (zgn eo-rekening) dan svp beide namen vermelden.

ICS-118-NL-07/2020

Maakt u gebruik van automatische incasso? Vul dan ook het formulier ‘Machtiging automatische SEPA incasso’ op
de volgende pagina in.

U kunt dit formulier sturen naar:
International Card Services BV, antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen.
Een postzegel is niet nodig.

V

Machtiging automatische SEPA incasso
Gegevens ICS
Naam

International Card Services		

Adres

Wisselwerking 32

Postcode/plaats

1112 XP Diemen

Land

Nederland

ICS identificatienummer

NL 13ZZZ332005960000		

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
		 International Card Services om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening
kan afschrijven;
		 uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van International Card Services.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
International Card Services incasseert het minimaal te betalen bedrag dat contractueel met u afgesproken is. Wilt u een ander bedrag
laten incasseren, dan kunt u dit aangeven via www.icscards.nl of via de ICS Servicedesk.
Gegevens Card-houder
ICS-klantnummer 1

Achternaam
Voorletter(s)				
Adres
Postcode/plaats
Bankrekeningnummer (IBAN) 2

Naam bank
Plaats
Datum
Handtekening

ICS-116-NL-09/2014

1 Uw ICS-klantnummer bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 cijfers en kunt u terugvinden op uw rekeningoverzicht.
2 Uw IBAN vindt u terug op het rekeningoverzicht van uw bank.

U kunt dit formulier sturen naar:
International Card Services BV, antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen.
Een postzegel is niet nodig.

M

V

