Yrityksen Talletuskorttihakemus ja
-sopimus
17.9.2018

Yrityksen tiedot

Yrityksen virallinen nimi

Asiakastunnus
Y-tunnus

Korttiin painettava yrityksen nimi (max 26 merkkiä)

Haettavan korttien tiedot
Haetaan

1 (2)

Tilinumero automaattitalletuskäyttöön

kpl talletuskortteja

Hakemus ja sitoumus
Yllä mainittu yritys pyytää, että Nordea Bank Oyj toimittaa sille yllä mainittuun tiliin liitetyt Nordea yrityksen Talletuskortit. Yritys on tutustunut
Nordea Bank Oyj:n korttiehtoihin ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisiin ehtoihin, joita sovelletaan talletuskortin
käyttämiseen. Korttiehdoista poiketen Talletuskorttia voi käyttää vain yrityksen omasta liiketoiminnasta kertyneiden käteisvarojen tallettamiseen
yrityksen korttiin liitetylle tilille Nordean hyväksymissä talletusautomaateissa Suomessa. Muita korttiehdoissa mainittuja ominaisuuksia ei tällä
kortilla ole. Korttia saa käyttää vain hakijan tilinomistajana määrittelemät henkilöt tilinomistajalle kuuluvien rahatalletusten tekemiseen
talletusautomaateilla.
Korttiin merkitään hakijana ja tilinomistajana oleva yhteisö tai elinkeinonharjoittaja, jolle Nordea on myöntänyt talletuskortin. Korttiin ei merkitä
kortinhaltijan nimeä.
Korttiehtojen kohdasta 3.5. poiketen, hakijana oleva tilinomistaja saa ja sen tulee kertoa talletuskortin PIN -koodi henkilölle, joka tekee
talletuksen talletusautomaattiin talletusautomaatin antamien ohjeiden mukaan. Tilinomistaja on velvollinen pitämään kirjaa siitä, kenen haltuun
mikäkin talletuskortti on luovutettu ja kertomaan Nordealle sen pyynnöstä, jälkikäteen kuka rahatalletuksen tilille on kyseistä talletuskorttia
käyttäen tehnyt. Lisäksi tilinomistaja on velvollinen antamaan Nordealle sen pyynnöstä selvityksen talletettujen varojen alkuperästä. Mikäli
yritys tilinomistajana laiminlyö edellä mainitut informointivelvoitteensa, on Nordealla oikeus korttiehtojen rajoittamatta estää talletuskortin käyttö
välittömästi.
Yritys sitoutuu maksamaan talletuskortista vuosimaksun ja talletustapahtumista toimitusmaksuja voimassa olevan Nordean palveluhinnaston
mukaan. Palveluhinnastoja voidaan muuttaa sovellettavien ehtojen mukaisesti.
Korttiehdot ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot löytyvät osoitteesta nordea.fi.

Yrityksen edustajan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen nimi tai leima

MKKH350PL 10.18
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Pankin merkinnät
Tunnistus

Henkilöllisyys tarkastettu

ajokortti

passi

henkilökortti

tunnettu

ei tunnistettu

Asiakirjan yksilöintitieto

Myöntäminen

Konttorin nro ja nimi
Pvm

Ilmoittaja, nimi ja puhelin

Pvm

Myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Korttitilauksen hylkäyksestä ilmoitettu asiakkaalle
Myönnetty

Evätty

Kortin numero

Asiakastunnus

Muutoksen syy

Nordea Bank Oyj

Tulosta

Tyhjennä

Pankki
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