
Firmaoplysninger

Firmanavn      Adresse

Postnr./by      Tlf. nr.    Telefax

CVR-nr.    Branche      

A/S-ApS egenkapital – kr. 

Selskabsform    A/S           ApS  Andet:

Etableringsår   Antal ansatte  Evt. moderselskab

Budget/rejsekøb årligt –         kr.   Ønsket mdl. forbrugsgrænse – kr.

Sydbank A/S      Reg.nr.              Kontonr.

Kredittid

MasterCard RejseKonto bedes oprettet med en kredittid på
 
 Løbende måned plus 20 dage og uden årsgebyr.  

  Løbende måned plus 45 dage og med årsgebyr 350 kr. 
       (Årsomsætning på MasterCard RejseKonto under 200.000 kr.)        (Årsomsætning på MasterCard RejseKonto over 200.000 kr.)

Rejsebureau

Vi ønsker at benytte rejsebureau

Adresse       Postnr.       By

Bureauet skal benytte     Bureauet bedes ved alle udfaktureringer indtaste oplysninger i frit felt.
kontoen fra den           Kriterier herfor aftales direkte mellem virksomheden og rejsebureauet.

Vedr. RejseKonto-specifikation/faktura

RejseKonto-specifikation bedes tilsendt   1 gang mdl.  2 gange mdl.  4 gange mdl.

RejseKonto-specifikationer 
bedes udfærdiget som følger  Som standard m. frit felt  I navneorden m. frit felt  Efter frit felt   
 
  Som standard u. frit felt  I navneorden u. frit felt  Med reduceret tekst

Der ønskes sideskift pr. sorteringsmåde  Nej standard  Ja

 I stedet for på papir ønskes RejseKonto-specifikationer/faktura leveret som dataleverancer via transmission

Kontaktperson (den, der i praksis afstemmer kontoen)

Navn

Stilling      Tlf.     Direkte tlf.

 Vi bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er rigtige, og vi skriver under på at have modtaget, læst og accepteret vilkårene for MasterCard Rejse- 

 Kontoen samt Sydbanks almindelige forretningsbetingelser – erhverv.

 Vi hæfter som debitor for enhver forpligtelse, der måtte opstå som følge af oprettelsen af Sydbank MasterCard RejseKonto. Hæftelsen ophører, når  

 kontoen ophæves, og hele det skyldige beløb på kontoen er betalt.

 Sydbank garanterer Nets for betaling af forfaldne beløb på rejsekontoen efter 4. rykker fra Nets til virksomheden. Garantien løber, så længe Rejse- 

 Kontoen består, og indtil hele det skyldige beløb er betalt. Vi forpligter os til at holde Sydbank skadesløs for ethvert beløb, som Sydbank måtte  

 komme til at betale til Nets i henhold til garantien.

 Vi accepterer, at

	 •		Sydbank	vurderer	virksomhedens	økonomi	og	eventuelt	indhenter	oplysninger	hos	eller	videregiver	oplysninger	til	kreditoplysnings-bureauer	og	penge-

institutter om både nuværende og eventuelle tidligere engagementer med Sydbank.

	 •		Sydbank	løbende	vurderer	virksomhedens	økonomi,	også	eventuelle	engagementer	med	andre	af	Sydbank-koncernens	selskaber.	Oplysninger	om	

vores kundeforhold, herunder vores CVR-nr., må derfor gives til og modtages fra de øvrige selskaber i Sydbank-koncernen.

 Samtidig giver vi det nævnte rejsebureau fuldmagt til at hæve og indsætte penge på RejseKontoen for vores køb af flybilletter mv.  

 Fuldmagten gælder, indtil den skriftligt kaldes tilbage.

 Vi har vedlagt virksomhedens tegningsregler.

Denne aftale erstatter tidligere underskrevet aftale. Transaktioner foretaget under den tidligere aftale er omfattet af denne aftale.

Sydbank MasterCard RejseKonto 



Navn på tegningsberettigede   Stilling   Dato og tegningsberettigede underskrift

Navn på tegningsberettigede   Stilling   Dato og tegningsberettigede underskrift

Til Sydbanks brug

Kortnr.    Udløb     Godkendt

Godkendt månedlig forbrugsgrænse – kr.   Bevilget den  Sælger

Sydbank MasterCard RejseKonto 
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