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Nordea Business Start  
Yrityspaketin avaus

Yrityksen nimi (korttiin painettava nimi, max 26 merkkiä) Y-tunnus

Jakeluosoite (Yrityksen virallinen osoite)

Sähköpostiosoite Puhelinnumero (ilman etunollaa)

Yrityksen yhteyshenkilö Henkilötunnus

• Veloitustilinä käytämme tiedoissamme olevaa yrityksesi maksuliiketiliä. 
• Sähköinen tiliote on saatavilla nykyisestä tai uudesta avatusta verkkopankistasi.

Henkilötunnusta käytetään vain tilin käyttöoikeuden lisäämiseen, verkkopankin käyttäjätiedon täydentämiseen ja VisaDebit-kortin tilaamiseen.  
Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Nordeassa: nordea.fi

Yrityksen maksuliiketili

VisaDebit-kortti
• Käytämme tässä lomakkeessa antamaasi yrityksen nimeä kortin painatuksessa. 
• Käytämme oletusarvoina käteisnoston rajana 10.000€ ja maksuautomaatin rajana 50.000 €. 
• Kortti postitetaan tässä lomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen. 
• Kortti liitetään tiedoissamme olevaan yrityksesi maksuliiketiliin.

Start-paketin sisältö

E-laskujen lähtetys ja vastaanotto
• Palvelu avataan joko nykyiseen tai uuteen avattavaan yrityksesi verkkopankkiin.

Täyttämällä ja toimittamalla tämän tilauslomakkeen tiedot avaamme pakettisopimuksen sekä pakettiin kuuluvat 
tuotteet että palvelut poislukien ne, jotka yritykselläsi on nykyisellään käytössä.

Postinumero Osoitetoimipaikka

• Yrityksen maksuliiketili. 
• Sähköinen tiliote kuukausittain. 
• Nordea Business-verkkopankki yhdelle henkilölle. 
• Nordea Business Mobile -mobiilipankki. 
• E-laskujen lähetys- ja vastaanotto verkkopankissa (kuukausimaksut). 
• Business Visa Debit-kortti yhdistettynä yritystiliin.

Maakoodi (+358)

https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/tuki/tietosuojaseloste.html
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Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9
Nordea Business Start 
Yrityspaketin avaus
·         Veloitustilinä käytämme tiedoissamme olevaa yrityksesi maksuliiketiliä.
·         Sähköinen tiliote on saatavilla nykyisestä tai uudesta avatusta verkkopankistasi.
Henkilötunnusta käytetään vain tilin käyttöoikeuden lisäämiseen, verkkopankin käyttäjätiedon täydentämiseen ja VisaDebit-kortin tilaamiseen. 
Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Nordeassa: nordea.fi
Yrityksen maksuliiketili
VisaDebit-kortti
·         Käytämme tässä lomakkeessa antamaasi yrityksen nimeä kortin painatuksessa.
·         Käytämme oletusarvoina käteisnoston rajana 10.000€ ja maksuautomaatin rajana 50.000 €.
·         Kortti postitetaan tässä lomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen.
·         Kortti liitetään tiedoissamme olevaan yrityksesi maksuliiketiliin.
Start-paketin sisältö
E-laskujen lähtetys ja vastaanotto
·         Palvelu avataan joko nykyiseen tai uuteen avattavaan yrityksesi verkkopankkiin.
Täyttämällä ja toimittamalla tämän tilauslomakkeen tiedot avaamme pakettisopimuksen sekä pakettiin kuuluvat tuotteet että palvelut poislukien ne, jotka yritykselläsi on nykyisellään käytössä.
·         Yrityksen maksuliiketili.
·         Sähköinen tiliote kuukausittain.
·         Nordea Business-verkkopankki yhdelle henkilölle.
·         Nordea Business Mobile -mobiilipankki.
·         E-laskujen lähetys- ja vastaanotto verkkopankissa (kuukausimaksut).
·         Business Visa Debit-kortti yhdistettynä yritystiliin.
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