Aanvraag kortingkaart verhoogde tegemoetkoming
Gelieve dit formulier in hoofdletters in te vullen
		

Gegevens van de aanvrager
Naam
Voornaam			

Man

Vrouw

Geboortedatum
Straat + nr.
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer waarop onze dienst u
tijdens de kantooruren kan bereiken *
e-mail*
NMBS mag me om mijn mening vragen en me commerciële
voorstellen sturen over haar producten en diensten.

ja

neen

Opmerkingen
De kortingkaart is geen vervoerbewijs. Ze is enkel geldig met een valideringsbiljet.
Om dit valideringsbiljet te verkrijgen dient de aanvrager zijn eID aan het stationsloket af te geven. De loketbediende zal het
rijksregisternummer inbrengen om verbinding te maken met de Kruispuntdatabank (verbinding enkel mogelijk van 7u30 tot 19u).
Het valideringsbiljet heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Senioren vanaf 65 jaar krijgen automatisch een validering van 5 jaar.
De gevalideerde kortingkaart geeft recht op 50% korting bij de aankoop van biljetten tegen standaardprijs in 2de klas.
De kortingkaart is nominatief en kan dus niet door een andere persoon worden gebruikt.
De kortingkaart dient spontaan tijdens de controle te worden getoond.

In te vullen en te ondertekenen door de aanvrager
Ik verklaar:
l

l

Te voldoen aan alle voorwaarden voor het verkrijgen van een Kortingkaart Verhoogde Tegemoetkoming.
Akkoord te gaan met de Vervoersvoorwaarden van NMBS.

Te 		

, op

/

/

					

Handtekening

De loketbediende hecht dit aanvraagformulier aan het attest van de mutualiteit
(*) Facultatief.

Uw privacy is belangrijk voor ons en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door
NMBS, NV van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel) en haar onderaannemers. We bezorgen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan
derden die deze zouden gebruiken om hun eigen producten of diensten aan te prijzen.
Ons volledig privacybeleid, dat alle details bevat over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, is beschikbaar op www.nmbs.be/privacy

