
Mijn documenten
Beheer uw documenten gemakkelijk online.

Wat ?
Via “Mijn Documenten” kunnen zakelijke klanten bijna alle documenten of certificaten aanvragen en 
downloaden in Business’Bank en Telelink Online. Deze dienst is beschikbaar voor alle types ondernemingen 
en instellingen (van zelfstandige ondernemers tot grote multinationals of institutionele organisaties).

ING doet een automatische upload zodat heel wat documenten onmiddellijk online beschikbaar zijn 
zonder dat de klant hiervoor eerst een vraag moet lanceren. Andere documenten kunnen eenvoudig 
worden opgevraagd en worden nadien beschikbaar voor download of worden per post opgestuurd indien 
een originele handtekening vereist is.

Documenten die onmiddellijk beschikbaar zijn voor download.

Documenten die onmiddellijk beschikbaar zijn voor download voor institutionele klanten.

Documenten aan te vragen.

Hoe ?
1. Ga naar de dienst via het menu: 

a. Business’Bank: Dagelijks bankieren > Mijn zichtrekeningen > Mijn Documenten
b. Telelink Online: Dagelijks bankieren > Beheren > Mijn Documenten

2. Kies de titularis of de rechtspersoon voor wie u documenten wilt beheren.
3. Kies het document dat u wilt downloaden of aanvragen.
4. Kies eventueel het contract of het rekeningnummer dat aan het document gekoppeld is.
5. Uw document kan u ofwel onmiddellijk downloaden, of is na enkele dagen beschikbaar in uw Business’Bank 

of Telelink Online.

Voordelen ?
Gemakkelijk, handig, veilig en direct. Deze dienst is dag en nacht en alle dagen van de week beschikbaar in 
Business’Bank en Telelink Online.

Wie ?
Om “Mijn Documenten” te kunnen gebruiken, moet ING u kennen als de wettelijke vertegenwoordiger of 
moet u een mandaat met handtekeningbevoegdheid hebben op de rekening van de rechtspersoon waarvoor 
u documenten wilt aanvragen of downloaden. 

Bent u een wettelijke vertegenwoordiger of hebt u een mandaat met handtekeningbevoegdheid op de 
rekening van de rechtspersoon, en u hebt toch geen toegang tot de documenten? Neem dan contact op 
met uw ING-gesprekspartner voor meer informatie.
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https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsImmediatelyAvailableForDownloadNL.pdf
https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsImmediatelyAvailableForDownloadToInstitutionalCustomersNL.pdf
https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsOnRequestNL.pdf

