Beställning av First Card
Med företagets betalningsansvar
Till existerande avtal

1 (3)

24.7.2018
First Card företagskort beställs till följande person
Efternamn och förnamn (tilltalsnamn understreckat)

Medborgarskap

Utdelningsadress

Postnummer

Mobiltelefonnummer

Personbeteckning
Adressanstalt

E-postadress

Enhet

Kostnadsställe

Anställningsnummer (reseräkningssystem)

Kontantuttag tillåtet Kontantuttag/mån. max. 1 600 euro, annat vad

Kortspecifik bruksgräns/mån. max. 5 000 euro, annat vad

Ej tillåtet
Uppgifter om företaget
Företagets officiella namn

FO-nummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Adressanstalt

Behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank
Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet.

Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt First Card-kortvillkor och godkänner
dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Kortinnehavarens underskrift

10.18
MKFC501PL

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande

Arbetsgivare fyller i
Personen ovan har rätt att debitera vårt konto med sitt First Card-kort. Vi bekräftar också att personuppgifterna ovan stämmer överens med
uppgifterna i vårt personalregister och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till kortinnehavarna.
Ort och datum
Underskrift av företagets representant och namnet förtydligat

Företagets namn/stämpel

First Card fyller i

FC-avtalsbeteckning

Handläggare

Kreditkontots nummer

248105 -

Registrerat

Datum

Banken
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Med företagets betalningsansvar
Till existerande avtal
Identifikation av innehavare av företagskort
24.7.2018
Kortinnehavarens identifieringsuppgifter
(Av utländska kortinnehavare krävs dessutom en kopia av passet.)
Kortinnehavare (Alla uppgifter är obligatoriska)
Efternamn och förnamn

Medborgarskap

Personbeteckning
Identifieringsdokumentets nummer

Identifieringsdokument

körkort

pass

id-kort

EU id-kort

Handlingen har beviljats av

Datum för beviljande

Giltig fram till

Kortinnehavare/en person i kortinnehavarens nära omgivning innehar en viktig offentlig tjänst (PEP).*

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som under de senaste 18 månaderna är eller har varit statschef, minister, parlamentsledamot, medlem i ett politiskt
partis ledande organ, ledamot i högsta rättsinstans, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser, ledamot i direktionen för en
centralbank, ambassadör eller chargé d'affaires, officer som hör till generalitetet i försvarsmakten, medlem i ledningen för ett helt statsägt företag eller direktör,
vice direktör och styrelseledamot i en internationell organisation. En nära anhörig till sådana personer (make/maka, barn och deras makar samt föräldrar) och
sådana personers företagspartners är också personer i politiskt utsatt ställning.

Kortinnehavaren är skattskyldig utanför Finland (Obligatorisk information)
Ja

Nej

Kortinnehavarens beskattningsländer (om kortinnehavaren är skattskyldig utanför Finland)
Beskattningsland/-länder
Skatteidentifieringsnummer (TIN)**

Inget av mina beskattningsländer har gett mig
skatteidentifieringsnummer

**Fyll i skatteidentifieringsnumren i samma ordning som beskattningsländerna.

10.18
MKFC501PL

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Uppgifter om företaget (Alla uppgifter är obligatoriska)
Företagets officiella namn

FO-nummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Adresspostkontor

Identifierare (Alla uppgifter är obligatoriska)
Efternamn och förnamn

Personbeteckning

Ort

Datum

Underskrift

Bankens anteckningar

First Card fyller i

Skriv ut

Handläggare

Kreditkontots nummer

Registrerad

Datum

248105 -

Töm

Banken
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24.7.2018
First Card företagskort beställs till följande person
Efternamn och förnamn (tilltalsnamn understreckat)

Medborgarskap

Utdelningsadress

Postnummer

Mobiltelefonnummer

Personbeteckning
Adressanstalt

E-postadress

Enhet

Kostnadsställe

Anställningsnummer (reseräkningssystem)

Kontantuttag tillåtet Kontantuttag/mån. max. 1 600 euro, annat vad

Kortspecifik bruksgräns/mån. max. 5 000 euro, annat vad

Ej tillåtet
Uppgifter om företaget
Företagets officiella namn

FO-nummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Adressanstalt

Behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank
Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet.

Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt First Card-kortvillkor och
godkänner dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.

Kortinnehavarens underskrift

10.18
MKFC501PL

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande

Arbetsgivare fyller i
Personen ovan har rätt att debitera vårt konto med sitt First Card-kort. Vi bekräftar också att personuppgifterna ovan stämmer överens med
uppgifterna i vårt personalregister och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till kortinnehavarna.
Ort och datum

Underskrift av företagets representant och namnet förtydligat

Företagets namn/stämpel

Kunden

