Gegevens Betaling Buitenland (non-SEPA)

Klant-/Registratienummer

GEGEVENS REKENINGHOUDER

Alle velden zijn verplicht

All fields are mandatory

Vermeld uw gegevens zoals geregistreerd bij uw bankinstelling

Naam rekeninghouder

(Beneficiary Account Name)

Straatnaam
(Address)

Huisnummer

(Building number)

Postcode

(Postal Code)

Plaats
(City)

Land

(Country)

Telefoonnummer
(Phone Number)

E-mail
Tax-id 1

(Tax Identification Number /
Carte National (CIN))

BANKGEGEVENS

Neem voor de gegevens contact op met uw buitenlandse bankinstelling

Rekeningnummer (IBAN)

(International Bank Account Number)

BIC (Bank Identifier Code)

Bankcode 1

Branchecode 1

Bank-routingcode 1

(BIC/SWIFT)

Naam bank

(Beneficiary Bank Name)

Straatnaam bank
(Address Bank)

Huisnummer bank

(Building Number Bank)

Postcode bank

(Postal Code Bank)

Plaatsnaam bank
(City Bank)

Land bank

(Country Bank)

ONDERTEKENING
Datum

Date		

Handtekening

Plaats
City

32.0070.16

1) Zie toelichting op de achterzijde / PTO for clarification

Signature

		

TOELICHTING
Tax-id (Dit is uw persoonlijk tax-id van het land waarin u woonachtig bent en niet het Nederlandse
BSN/sofi-nummer.)
Alleen van toepassing in de volgende landen:
Azerbaijan, Brazilië, Chili, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Israël, Marokko en Wit-Rusland.
Is uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd? Dan is het verplicht dit veld in te vullen.
Uitzondering: Voor de Dominicaanse Republiek, Israël en Marokko is het invullen van uw tax-id niet verplicht.
Wel kan het opgeven van uw tax-id leiden tot een extra verlaging van de transactiekosten.
Bank Code
Een bank code identificeert een bank, zodat de betaling op de juiste plek terechtkomt. Een bank code
is alleen van toepassing in de volgende landen: Australië, Canada, Dominicaanse Republiek, Hong Kong,
Indonesië, Israël, Jamaica, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore en Trinidad en Tobago.
Dit veld is verplicht als uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.
Branche Code
Een branche code identificeert een specifiek filiaal van een bank, zodat de betaling op de juiste plek
terechtkomt. Een branche code is alleen van toepassing in de volgende landen: Australië, Canada,
Dominicaanse Republiek, Hong Kong, Indonesië, Jamaica, Nieuw-Zeeland, Singapore en Trinidad en
Tobago. Dit veld is verplicht als uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.
Bank Routing Code
Een bank routing code identificeert een bank en filiaal, zodat de betaling sneller verloopt. Een bank routing
code is alleen van toepassing in de volgende landen: Kenia, Verenigde Staten van Amerika, Zambia en
Zuid‑Afrika. Dit veld is verplicht als uw bank in een van bovenstaande landen gevestigd is.
Vraag hiervoor de code op bij uw bank.

CLARIFICATION
Tax-id (This is your personal tax-id of the country of residence and not the Dutch BSN/sofi-number.)
If your bank is seated in any of the following countries, a tax-id is mandatory:
Azerbaijan, Brazil, Chili, China, Colombia, Dominican Republic, Israel, Morocco and Belarus.
Exception: For banks seated in the Dominican Republic, Israel and Morocco a tax-id is not mandatory,
but providing a tax-id could result in an extra reduction of the transaction costs charged by your bank.
Bank Code
A bank code is a code that is used to identify a bank, assuring that a payment is transferred to the correct
bank. If your bank is seated in any of the following countries, a bank code is mandatory: Australia, Canada,
Dominican Republic, Hong Kong, Indonesia, Israel, Jamaica, Morocco, Mexico, New‑Zealand, Singapore
and Trinidad and Tobago. Contact your bank for the correct bank code.
Branch Code
A branch code is a code that is used to identify the branch of a bank, assuring that a payment is transferred
to the correct branch of that bank. If your bank is seated in any of the following countries, a branch code
is mandatory: Australia, Canada, Dominican Republic, Hong Kong, Indonesia, Jamaica, New-Zealand,
Singapore en Trinidad en Tobago. Contact your bank for the correct branch code.
Bank Routing Code (Routing Number/RTN)
A bank routing code is a code that is used to identify both the bank and the branch, assuring that
the payment is transferred to the correct bank and branch. If your bank is seated in any of the following
countries, a bank routing code is mandatory: Kenia, United States of America, Zambia en South Africa.
Contact your bank for the correct bank routing code.

www.spw.nl

