
Oplysninger – Kortansøger
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Eurocard Corporate 
Firmahæftelse med central fakturering - side 1

*

Husk at udfylde og underskrive ”Tegningsberettigets underskrift” nederst på side 2.
Som ny firmakunde, udfyld også blanketten ”Oplysning om reelle ejere”.

Udfyldes af firmaet

14
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19
Hvis dit firma i dag er registreret 
med samme CVR-nr. hos os
– skal du kun udfylde side 2.

Firmanavn

Adresse

Postnr. By    Landekode (ej DK)
  

Telefon 

Kontaktperson (skal udfyldes)

Arrangement ID Produktnr. 

15
00

Eurocard udstedes og drives af SEB Kort Bank, 
Danmark, filial af SEB Kort Bank AB (Sverige)
CVR-nr.:25804759 ORG.nr.: 556574-6624 eurocard.com  

Betaling af forbrug på firmakort ønskes via:
 Reg.nr. Kontonr.

 Betalingsservice på

 Indbetalingskort - faktura sendes til firmaadresse. Ønskes anden adresse, noter her

     
 Att. navn

 Faktureringsadresse

 Postnr.  By   Landekode (ej DK)

 Elektronisk overførsel via EAN nr.: 

Ønsket betalingsmåde



+ +

–

–

–

–

Eurocard Corporate
Firmahæftelse med central fakturering - side 2

Medarbejder nr./SAP id.  

Firmanavn

Fornavn  Efternavn

Eventuelt c/o navn     Adresse siden (md/år) 

Adresse

Postnr.   By  Landekode (ej DK)

CPR-nr.   Stilling

Telefon mobil  Telefon dag

E-mail

Udfyldes af kortansøger

Jeg har læst og accepteret kortbestemmelserne for Eurocard firmakort, herunder prisbladet, på eurocard.com eller i en papirbaseret udgave. Jeg bekræfter rigtigheden af oplysningerne i  
ansøgningsskemaet og godkender, at Eurocard kan søge andre kilder til oplysning vedrørende min ansøgning, jf. kortbestemmelsernes pkt. 4. Jeg erklærer mig indforstået med, at Eurocard 
Corporate kortet alene anvendes til firmaudgifter, og at mine private udgifter skal betales på en anden måde, f.eks. via et Eurocard Dobbeltkort. Da kortet er et firmakort, accepterer jeg at firma-
et kan limitere brugen af kortet såvel beløbsmæssigt som geografisk og branchemæssigt. Jeg er ikke registreret hos RKI Kredit Information eller Debitor Registret.
De af mig afgivne kundeinformationer  behandler Eurocard for at kunne opfylde aftalen med mig. Jeg giver samtykke til, jf. kortbestemmelsernes pkt. 5, at alle oplysninger om kundeforholdet, 
herunder CPR-nr. kan videregives til og modtages fra øvrige selskaber i SEB koncernen, herunder SEB og SEB Invest samt til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. Generelle kun-
deoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer samt kortnummer kan endvidere anvendes til markedsføring af egne produkter og produkter fra Eurocards samarbejdspartnere 
jf. fortegnelsen i Kortbestemmelserne. Nye samarbejdspartnere kan senere komme til. Har jeg oven for sat X i ”ja” til elektronisk markedsføring, accepterer jeg samtidig at modtage elektronisk 
markedsføringsmateriale. Jeg kan til enhver tid meddele Eurocard, at jeg ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale.
Tilbagekaldelse af samtykket vil ikke have betydning for den videregivelse af mine oplysninger, der er sket før samtykket trækkes tilbage.
Læs mere om vores behandling af dine data på eurocard.com.

Dato  Underskrift

Elektronisk markedsføring

Vi bekræfter de afgivne firmaoplysninger, og at kortansøger er ansat i firmaet.Vi godkender, at der kan udstedes et Eurocard Corporate kort til den ansatte/kortansøger i overensstemmelse med 
kortbestemmelserne. Vi indestår for, at kortet returneres til Eurocard ved den ansattes fratræden.

Dato Firmaets underskrift – Tegningsberettiget  

CVR-nr. EAN nr.    

Navn med blokbogstaver CPR-nummer*

Navn med blokbogstaver CPR-nummer*

* Hvis den tegningsberettigede ikke har et nordisk personnummer, skal der vedlægges kopi af pas (attesteret af anden person påført navn, kontaktoplysninger og underskrift) samt kopi af 
dokumentation for den udenlandske adresse.

Jeg ønsker kommunikation på engelsk (undtagelser kan forekomme)

Arrangement ID Produktnr. 

 Ja tak, jeg vil gerne modtage markedsføring pr. e-mail, SMS, push beskeder og meddelelser via app fra kortudsteder og dennes samarbejdspartnere, som løbende kan blive udskriftet. 
Oversigt over samarbejdspartnere kan ses på vores hjemmeside. Markedsføringen indeholder informationer, nyheder, konkurrencer, tilbud om nye eller forbedrede kort- og forsikringsproduk-
ter, kreditprodukter, særlige kundetilbud, events samt rabatordninger.
Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage ved at kontakte kortudsteder, framelde i app’en eller ved at anvende ”frameld” funktionen i bunden af kortudsteders e-mail eller SMS.

Underskrift – Kortansøger

Tegningsberettigets underskrift

Ansøgningen sendes til: Eurocard, Postboks 351, DK-0900 København C

Eurocard udstedes og drives af SEB Kort Bank, 
Danmark, filial af SEB Kort Bank AB (Sverige)
CVR-nr.:25804759 ORG.nr.: 556574-6624 eurocard.com  
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