Nordea Business MasterCard -korttihakemus, 1 (2)
NBMC-tilihakemus/sopimus
18.9.2018
Uusi
Muutos / lisätilaus

Yrityksen ja laskutuksen tiedot

Luottotilin numero

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Korttiin painettava yrityksen nimi (max 23 merkkiä)

Asiakastunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusrytmi

Laskumalli
Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero
Konttorin numero

Korttien ja tunnuslukujen toimitusosoite

Yrityksen laskutusosoite

Yrityksen jakeluosoite

Konttori

Tilattavan kortin tiedot Jos kortteja tilataan useampia, liitteeksi korttitilaus-lomakkeet.
Nimi (sukunimi, etunimet)

Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Käteisnostoraja/kk

Puhelinnumero
Osoitetoimipaikka

Kortin käyttöraja/kk

Sitoumus ja henkilötietojen käsittely
Yrityskortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n
asiakasrekisteriin. Hyväksytty hakemus muodostaa kortti-sopimuksen Nordea Bank Oyj:n ja hakijan kesken. Hakemuksen tiedot tulevat osaksi
sopimusta.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja Nordea Bank Oyj:n yleisiin korttiehtoihin sekä Nordea Business
MasterCard-tiliehtoihin ja hyväksyn ne. Olen tutustunut myös tuotekuvaukseen. Vakuutan yllä olevat antamani tiedot oikeiksi.
Kortinhaltijan allekirjoitus
MKNB010PL 10.18
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9, alv-numero FI28583949

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yllä mainittu henkilö on oikeutettu käyttämään Nordea Business MasterCard -korttia ehtojen mukaisesti. Vahvistamme myös, että yllä mainitut
henkilötiedot täsmäävät työntekijärekisteriimme ja sitoudumme toimittamaan korttia koskevat tiliehdot kortinhaltijoille.
Hyväksytty hakemus muodostaa tilisopimuksen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n, Nordea Bank Oyj:n ja hakijan kesken ja hakemuksen tiedot
tulevat osaksi sopimusta. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksymme Nordea Business MasterCard -tiliehdot ja Nordea Bank Oyj:n
yleiset korttiehdot.
Tämä sopimus sisältyy Nordea Bank Oyj:n (pankki) Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle (luotonantaja) antamaan omavelkaiseen takaukseen.
Allekirjoittamalla tämän hakemuksen luotonsaaja sitoutuu vaadittaessa korvaamaan pankille kaiken sen, minkä pankkitakauksen perusteella
tähän sopimukseen liittyen joutuu maksamaan. Pankkitakaus kattaa luoton pääoman takaisinmaksamisen korkoineen, viivästyskoron,
sopimuksen mukaiset maksut ja perimiskulut. Pankkitakaus kattaa myös luotonsaajan vastuulla olevan mahdollisen luoton määrän ylityksen.
Yrityksen edustajan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen nimi tai leima

Pankin merkinnät
Tilin myöntöpäivä

Konttorin numero

Asiakasvastuullisen nimi

Tulosta

Tyhjennä

Myönnetty kortteja yhteensä kpl

Myönnetyn limiitin määrä, yhteensä

Puhelinnumero

Kampanja

Pankki

Nordea Business MasterCard -korttihakemus, 2 (2)
NBMC-tilihakemus/sopimus
18.9.2018
Uusi
Muutos / lisätilaus

Yrityksen ja laskutuksen tiedot

Luottotilin numero

Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Korttiin painettava yrityksen nimi (max 23 merkkiä)

Asiakastunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Laskutusrytmi

Laskumalli
Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö

Puhelinnumero
Konttorin numero

Korttien ja tunnuslukujen toimitusosoite

Yrityksen laskutusosoite

Yrityksen jakeluosoite

Konttori

Tilattavan kortin tiedot Jos kortteja tilataan useampia, liitteeksi korttitilaus-lomakkeet.
Nimi (sukunimi, etunimet)

Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Käteisnostoraja/kk

Puhelinnumero
Osoitetoimipaikka

Kortin käyttöraja/kk

Sitoumus ja henkilötietojen käsittely
Yrityskortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n
asiakasrekisteriin. Hyväksytty hakemus muodostaa kortti-sopimuksen Nordea Bank Oyj:n ja hakijan kesken. Hakemuksen tiedot tulevat osaksi
sopimusta.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja Nordea Bank Oyj:n yleisiin korttiehtoihin sekä Nordea Business
MasterCard-tiliehtoihin ja hyväksyn ne. Olen tutustunut myös tuotekuvaukseen. Vakuutan yllä olevat antamani tiedot oikeiksi.
Kortinhaltijan allekirjoitus
MKNB010PL 10.18
Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9, alv-numero FI28583949

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yllä mainittu henkilö on oikeutettu käyttämään Nordea Business MasterCard -korttia ehtojen mukaisesti. Vahvistamme myös, että yllä mainitut
henkilötiedot täsmäävät työntekijärekisteriimme ja sitoudumme toimittamaan korttia koskevat tiliehdot kortinhaltijoille.
Hyväksytty hakemus muodostaa tilisopimuksen Nordea Rahoitus Suomi Oy:n, Nordea Bank Oyj:n ja hakijan kesken ja hakemuksen tiedot
tulevat osaksi sopimusta. Allekirjoittamalla tämän hakemuksen hyväksymme Nordea Business MasterCard -tiliehdot ja Nordea Bank Oyj:n
yleiset korttiehdot.
Tämä sopimus sisältyy Nordea Bank Oyj:n (pankki) Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle (luotonantaja) antamaan omavelkaiseen takaukseen.
Allekirjoittamalla tämän hakemuksen luotonsaaja sitoutuu vaadittaessa korvaamaan pankille kaiken sen, minkä pankkitakauksen perusteella
tähän sopimukseen liittyen joutuu maksamaan. Pankkitakaus kattaa luoton pääoman takaisinmaksamisen korkoineen, viivästyskoron,
sopimuksen mukaiset maksut ja perimiskulut. Pankkitakaus kattaa myös luotonsaajan vastuulla olevan mahdollisen luoton määrän ylityksen.
Yrityksen edustajan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen nimi tai leima

Asiakas

