ING Vállalati Kártya Program
Vállalati fizetéshez
Kártyabirtokos adatainak változás bejelentése

ING Corporate Card Programme
Change Cardholder information

1. Társasági információk (kötelező) / Company information (mandatory)
To be completed by the ING Corporate Card Programme Administrator
1a Társaság neve / Company name
1b Társaság ellenőrző számlaszáma
/ Company account number

A vállalati folyószámla-kivonat tetején feltüntetett 11 jegyű hivatkozási szám / 11 Digit
reference number shown on the top of the company statement

2. Kártyabirtokos adatainak megváltoztatása (választható) / Change Cardholder details (optional)
2a ING Vállalati Kártya száma / ING
Corporate Card number

A kártya számának utolsó 4 jegye / Last 4 digits of card number

2b Név kártyabirtokos / Name
2c Új név kártyabirtokos / Change
existing cardholder name on the
ING Corporate Card (Do not use
for a new cardholder)

2d A forgalmi rendszám
megváltoztatása és/vagy a
társaság nevének megváltozása
/ Change of number plate and/or
change of company name

A kártya cseréje esetén a jelenlegi kártya letiltásra kerül. (A biztonsági eljárásnak
megfelelően két aktív kártya nem lehet egyszerre forgalomban) / New name (max. 21
characters).
If a replacement card is required, the current card will be blocked. (Security procedure to
prevent two live cards in circulation)

Csak akkor használható, ha az eredeti igénylésben az üzemanyag opciót választották.
A kártya cseréje esetén a jelenlegi kártya letiltásra kerül, mert két
aktív kártya nem lehet egyszerre forgalomban. / Applies only if in the original application the
option fuel has been chosen. If a replacement card is required, the current card will be
blocked to prevent two live cards in circulation

2e Biztonsági jelszó / Password
Minden telefonon történő hívásnál kérjük jelszavát. Jelszava ne legyen 12 karakternél
hosszabb. / We will ask for your password whenever you call us. Your password should have
no more than 12 characters.
2f Címváltozás / New address
2g Postai irányítószám / Postal code
2h Helység/város es megye / Town/
City
2i Ország / Country
2j Mobiltelefon
(országhívószámmal) / Mobile
number (incl. country code)

+

Kérjük, folytassa a kitöltést a következő oldalon / Please continue on the next page

2k Vezetékes telefon
(országhívószámmal) / Landline
(incl. country code)
2l Munkahelyi e-mail cím / New Email address

+

Az ING Commercial Card portal bejelentkezési adatait erre az e-mail címre küldjük ki. / The
login credentials for the ING Commercial Card portal will be send to this e-mail address. No
email address from a colleague or a general email address such as info@, admin@, etc.

3. Kártyalimit megváltoztatása (választható) / Change card limit (optional)
3a Kártyalimit tartós
megváltoztatása / Permanent
change of card limit
3b Kártyalimit időszakos
megváltoztatása (legfeljebb 3
hónapra) / Temporary change of
card limit (max. 3 months)

(Minimum 1500). Az eredeti igénylőlapon alkalmazott pénznemben / New card limit
(minimal 1.500). Currency initially chosen at company level

(Minimum 1500). Az eredeti igénylőlapon alkalmazott pénznemben / New card limit
(minimal 1.500). Currency initially chosen at company level

3c Meddig? / until (date)

nn-hh-éééé / dd-mm-yyyy

4. Egyéb részletek (választható) / Other particulars (optional)
Change other initially chosen options
4a A levelezési nyelv módosítása /
Change correspondence
language

Holland / Dutch

Angol / English

Spanyol /
Spanish

Olasz / Italian

4b Pénzfelvétel módosítása /
Change cash withdrawal

Engedélyezett / Allowed

4c ING Vállalati Kártya törlése /
Cancel the ING Corporate Card

Igen / Yes

4d Az ING Corporate Card cseréje /
Replace the ING Corporate Card

Francia / French

Német /
German

Nem engedélyezett / Not allowed

Igen / Yes
Ha cserekártyára van szükség, az aktuális kártyát zároljuk. (Biztonsági intézkedés, hogy ne
legyen forgalomban két érvényes kártya.) / If a replacement card is required, the current
card will be blocked. (Security procedure to prevent two live cards in circulation)

4e Meglévő kártya megújítása /
Early card renewal

Igen / Yes
Ha a kártyabirtokos a szokásos cserénél nem tud jelen lenni, korábban kiadunk egy új
kártyát ugyanazzal a számmal / In case the cardholder is absent during the regular
replacement, a new card with the same number will be issued earlier

4f PIN kód emlékeztető
szolgáltatása / Provide PIN code
reminder

Igen / Yes

Kérjük, folytassa a kitöltést a következő oldalon / Please continue on the next page

5. Programfelelős aláírása (kötelező) / Signature Programme Administrator (mandatory)
5a Nem Programfelelös / Surname
and initials
5b Dátum / Date

nn-hh-éééé / dd-mm-yyyy

5c Település/város / Town/City
5d A programfelelős aláírása /
Signature

6. Postacím / Mailing address and what to send
ING Corporate Card
PO Box 22005
NL-8900 KA Leeuwarden
The Netherlands
or scan everything and mail to corporate.card.backoffice.nl@ing.com
/ ING Corporate Card
PO Box 22005
NL-8900 KA Leeuwarden
The Netherlands

ING Bank N.V., melynek bejegyzett székhelye Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amszterdam, Hollandia, cégbejegyzés száma: Amszterdami
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Pénzpiaci Felügyelet (AFM) által a Hitelintézetek és Pénzügyi Intézmények Nyilvántartásába bejegyzett intézmény. Az ING Bank N.V. a holland
Fogyasztóvédelmi és Piaci Hatóság (ACM) felügyelete alá is tartozik. Az ING Bank N.V. felügyeletére vonatkozó további információért kérjük
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or scan everything and mail to corporate.card.backoffice.nl@ing.com

