
CONGEMETAL NPO
FONDUL ANUAL DE VACANTA PENTRU INDUSTRII METALICE, MECANICE SI ELECTRICE

Boulevard A. Reyers 80 – 1030 Brussels ING BE10 3101 8019 8404
info@congemetal.be BBRUBEBB

  02/706 83 05
Numar Companie.: 0409.085.721

INDEMNIZATIE DE CONCEDIU: CERERE DE PLATA PRIN TRANSFER BANCAR

Vă rugăm să ne returnați acest certificat/ formular bancar, completat și ștampilat în mod 
corespunzător, sau cu o copie a cardului bancar cu numele + IBAN,cât mai rapid posibil sau 
folosiți ID-ul dumneavoastra emis in Belgia, TOTP sau itsme® pentru a accesa site-ul web 
eGov (consultați www.congemetal.be) introducand numărul contului dvs.

Strada si numar* 

Cod Postal si Judet* 

Tara *

Numar de Telefon:

Adresa E-mail :

Cereți să transferați suma din banii din concediu în contul meu. marca selectia: 

IBAN (numar cont bancar international ): :

ID-ul bancii (NUME+IBAN+BIC/ SWIFT) este necesar doar pentru conturile care nu au fost deschise in Belgia..

..........................................................................

BIC ( Cod de identificare a Bancii):  .............................................................................................

- Declar prin prezenta că am acces gratuit la acest cont bancar;
-Mă angajez să rambursez imediat banii plătiți incorect în contul meu și să notific automat CONGEMETAL toate modificările,
cum ar fi închiderea contului, sau modificări ale numărului contului sau ale titularului contului.

Locul semnarii ....................................... , Data: .....................................

Semnatura angajatului : Semnantura celui de al doilea titular/ imputernicit pentru aprobarel  

..............................................................  ................................................................................

      Stampila angajatorului/ a Bancii
sau copia cardului dvs. bancar cu nume + IBAN

Prezentul formular va fi returnat: 
attest@congemetal.be 

 sau prin poștă: CONGEMETAL

Boulevard A. Reyers 80 - 1030 Brussels

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

........................................... - .............. - ..........

......../...................................

..............................................................

..............................................................

Nume si Prenume :

Numar din Registrul National :
*To be completed if no official Belgian address

Notificare de confidențialitate: puteți oricând să consultați sau să modificați online contul bancar pe care ni l-ați furnizat.
Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopul plătirii indemnizației de vacanță și a trimiterii declarației relevante și a altor documente, ca parte a misiunii noastre, 
conform prevederilor legale.
.

(Belgia)

http://myebox.be: Activează-ți eBox-ul și consultă-ți toate documentele guvernamentale în orice moment, într-un mediu securizat

Este propriul meu cont într-un singur nume

Este un cont comun. Această persoană semnează și certificatul
în jos, fiind în calitate de co-titular.
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