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Eurocard Purchasing Account
Denne ansøgning behandles maskinelt, udfyld derfor venligst med blokbogstaver inden for felterne.
Evt. øvrige oplysninger skal gives direkte til Eurocard KundeService.
Bankoplysninger
Bank reg. nr.

Bankens telefonnummer

Arrangement ID

Bankrådgivers navn

Produktnr.

4 0 6

Udfyldes af firmaet
Firmanavn

Adresse

Postnr.

By

Landekode (ej DK)

Telefon

+ 			
			

Vi ønsker kommunikation på engelsk
(undtagelser kan forekomme)
		 					
Administrator (skal udfyldes) 		
Administrators fødselsdato (skal udfyldes)

Administrators mobil nr.

+
Ønsket betalingsmåde
Betaling af forbrug på Purchasing Account 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.:

091016

Firmaets stempel og underskrift - Udfyldes af tegningsberettiget person.
Fornavn

Efternavn

CPR-nr.

Stilling

–
CVR-nr.

1504

Jeg har læst og accepteret kontobestemmelser for Eurocard Purchasing Account, herunder prisbladet, på eurocard.dk eller i en papirbaseret udgave Jeg bekræfter rigtigheden af oplysningerne i denne ansøgning og godkender at Eurocard kan søge andre kilder til oplysning vedrørende vores ansøgning, jf. bestemmelsernes pkt. 4. Jeg er indforstået med, at oplysninger om forbrug på Eurocard
Purchasing Account kan behandles og videregives til firmaet til bl.a. statistikformål. Jeg giver samtykke til, jf. kontobestemmelsernes pkt. 5, at der sker udveksling af alle kundeinformationer mellem
Eurocard, SEB Kort og Diners Club Danmark, idet selskaberne har fælles administration. Endvidere giver jeg samtykke til, at alle oplysninger om kundeforholdet, herunder CVR-nr. kan videregives til
og modtages fra øvrige selskaber i SEB koncernen, herunder SEB Bank, SEB Invest og SEB Pension samt til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.
Generelle kundeoplysninger som navn, adresse, telefonnummer samt kontonummer kan endvidere anvendes til markedsføring af egne produkter og produkter fra Eurocards samarbejdspartnere jf.
fortegnelsen i kontobestemmelserne. Nye samarbejdspartnere kan senere komme til. Jeg kan til enhver tid meddele Eurocard, at jeg ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

Dato

Firmastempel og underskrift – Tegningsberettiget

Telefon: +45 36 73 71 39
Eurocard
Telefax: +45 36 73 71 05
Postboks 351
DK-0900 København C eurocard@eurocard.dk

eurocard.dk
CVR-NR.: 25804759
ORG.NR. SEB Kort Bank AB: 556574-6624

