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1 (2)Yrityskorttihakemus ja -sopimus 
Nordea Debit

Pankki

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Tunnusluku

Verkkokäyttö
Haluan pankin muodostaman tunnusluvun

Haluan maksaa Internetissä
En halua maksaa Internetissä

Valitsen tunnusluvun itse verkkopankissa 

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen tiedot

Yllä mainittu yritys on vastaanottanut kortteja koskevat voimassa olevat Nordea Bank Oyj:n korttiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yritys 
antaa suostumuksensa siihen, että yllä mainittu henkilö tulee yrityksen kortinhaltijaksi ja että korttiin liitetään hakemuksessa mainittu yrityksen 
tili. Nordea saa luovuttaa kortin kortinhaltijalle. Nordea Bank Oyj:n hyväksymä yrityskorttihakemus muodostaa sopimuksen Nordean, yrityksen 
ja kortinhaltijan välillä.

Yrityksen virallinen nimi

Kortinhaltijan nimi (sukunimi, etunimet)

Tili maksukorttikäyttöön

Puhelinnumero

Haettavan kortin tiedot

Paikka ja päivämäärä

Henkilötunnus

Yrityksen edustajan allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Kortinhaltijan allekirjoitus

Yrityksen nimi tai leima

Sitoumus ja henkilötietojen käsittely

Korttiin painettava yrityksen nimi (max 26 merkkiä)

kyllä ei

Tili automaattikäyttöön Tilinumero

Pankin merkinnät

Ilmoittaja, nimi ja puhelin
Korttitilauksen hylkäyksestä ilmoitettu asiakkaalle 

Myöntäminen

Pvm 

Myönnetty Evätty
Myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys Pvm 

Tunnistus

Kortin numero Asiakastunnus

Asiointikieli

Henkilöllisyys tarkastettu

ajokortti passi tunnettu  kuvallinen KELA-kortti henkilökortti ei tunnistettu 
Asiakirjan yksilöintitieto

Nordea Bank Oyj

Muutoksen syy

Tarkistaja, nimi ja puhelin
Yrityksenluottotiedot tarkistettu

Pvm 

Konttorin nro ja nimi

Asiakastunnus

Y-tunnus

Kortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n rekisteriin. 
Nordea Bank Oyj saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja Nordea-konserniin kuuluville yrityksille. 
Kortti postitetaan kortinhaltijalle. Jos noudan kortin konttorista, ilmoitan Lisätiedot-kohdassa Nordean konttorin sijaintipaikan ja nimen. 
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut Nordea Bank Oyj:n korttiehtoihin ja hyväksyn ne.

Turvarajat
Käteisnostot Suomessa ja ulkomailla, e/vrk (0-10 000 e) Maksuautomaatilla maksettavat heti veloitettavat maksut, e/vrk (0 -50 000 e)

Pin-koodin toimitus
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2 (2)Yrityskorttihakemus ja -sopimus 
Nordea Debit

Asiakas

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yrityksen tiedot

Yllä mainittu yritys on vastaanottanut kortteja koskevat voimassa olevat Nordea Bank Oyj:n korttiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yritys 
antaa suostumuksensa siihen, että yllä mainittu henkilö tulee yrityksen kortinhaltijaksi ja että korttiin liitetään hakemuksessa mainittu yrityksen 
tili. Nordea saa luovuttaa kortin kortinhaltijalle. Nordea Bank Oyj:n hyväksymä yrityskorttihakemus muodostaa sopimuksen Nordean, yrityksen 
ja kortinhaltijan välillä.

Yrityksen virallinen nimi

Kortinhaltijan nimi (sukunimi, etunimet)

Tili maksukorttikäyttöön

Puhelinnumero

Haettavan kortin tiedot

Paikka ja päivämäärä

Henkilötunnus

Yrityksen edustajan allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimenselvennysPaikka ja päivämäärä
Kortinhaltijan allekirjoitus

Yrityksen nimi tai leima

Sitoumus ja henkilötietojen käsittely

Korttiin painettava yrityksen nimi (max 26 merkkiä)

kyllä ei

Tili automaattikäyttöön Tilinumero

Asiointikieli

Nordea Bank Oyj

Asiakastunnus

Y-tunnus

Kortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n rekisteriin. 
Nordea Bank Oyj saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja Nordea-konserniin kuuluville yrityksille. 
Kortti postitetaan kortinhaltijalle. Jos noudan kortin konttorista, ilmoitan Lisätiedot-kohdassa Nordean konttorin sijaintipaikan ja nimen. 
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut Nordea Bank Oyj:n korttiehtoihin ja hyväksyn ne.

Turvarajat
Käteisnostot Suomessa ja ulkomailla, e/vrk (0-10 000 e) Maksuautomaatilla maksettavat heti veloitettavat maksut, e/vrk (0 -50 000 e)

Lisätiedot

Pin-koodin toimitus

Haluan pankin muodostaman tunnusluvun
Valitsen tunnusluvun itse verkkopankissa Tunnusluku

Verkkokäyttö Haluan maksaa Internetissä
En halua maksaa Internetissä
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Tunnusluku
Verkkokäyttö
Haluan pankin muodostaman tunnusluvun
Haluan maksaa Internetissä
En halua maksaa Internetissä
Valitsen tunnusluvun itse verkkopankissa 
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Yrityksen tiedot
Yllä mainittu yritys on vastaanottanut kortteja koskevat voimassa olevat Nordea Bank Oyj:n korttiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yritys antaa suostumuksensa siihen, että yllä mainittu henkilö tulee yrityksen kortinhaltijaksi ja että korttiin liitetään hakemuksessa mainittu yrityksen tili. Nordea saa luovuttaa kortin kortinhaltijalle. Nordea Bank Oyj:n hyväksymä yrityskorttihakemus muodostaa sopimuksen Nordean, yrityksen ja kortinhaltijan välillä.
Haettavan kortin tiedot
Yrityksen edustajan allekirjoitus
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Kortinhaltijan allekirjoitus
Yrityksen nimi tai leima
Sitoumus ja henkilötietojen käsittely
kyllä
ei
Tili automaattikäyttöön
Pankin merkinnät
Ilmoittaja, nimi ja puhelin
Korttitilauksen hylkäyksestä ilmoitettu asiakkaalle 
Myöntäminen
Pvm 
Myönnetty
Evätty
Myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 
Pvm 
Tunnistus
Henkilöllisyys tarkastettu
ajokortti
passi
tunnettu  
kuvallinen KELA-kortti 
henkilökortti 
ei tunnistettu 
Asiakirjan yksilöintitieto
Nordea Bank Oyj
Tarkistaja, nimi ja puhelin
Yrityksenluottotiedot tarkistettu
Pvm 
Kortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n rekisteriin. Nordea Bank Oyj saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja Nordea-konserniin kuuluville yrityksille.Kortti postitetaan kortinhaltijalle. Jos noudan kortin konttorista, ilmoitan Lisätiedot-kohdassa Nordean konttorin sijaintipaikan ja nimen.Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut Nordea Bank Oyj:n korttiehtoihin ja hyväksyn ne.
Turvarajat
Käteisnostot Suomessa ja ulkomailla, e/vrk (0-10 000 e)
Maksuautomaatilla maksettavat heti veloitettavat maksut, e/vrk (0 -50 000 e)
Asiakas
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Yrityksen tiedot
Yllä mainittu yritys on vastaanottanut kortteja koskevat voimassa olevat Nordea Bank Oyj:n korttiehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Yritys antaa suostumuksensa siihen, että yllä mainittu henkilö tulee yrityksen kortinhaltijaksi ja että korttiin liitetään hakemuksessa mainittu yrityksen tili. Nordea saa luovuttaa kortin kortinhaltijalle. Nordea Bank Oyj:n hyväksymä yrityskorttihakemus muodostaa sopimuksen Nordean, yrityksen ja kortinhaltijan välillä.
Haettavan kortin tiedot
Yrityksen edustajan allekirjoitus
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Kortinhaltijan allekirjoitus
Yrityksen nimi tai leima
Sitoumus ja henkilötietojen käsittely
kyllä
ei
Tili automaattikäyttöön
Nordea Bank Oyj
Kortti on henkilökohtainen ja sen myöntäminen ja käyttö edellyttävät kortinhaltijan perustietojen tallentamista Nordea Bank Oyj:n rekisteriin. Nordea Bank Oyj saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja Nordea-konserniin kuuluville yrityksille.
Kortti postitetaan kortinhaltijalle. Jos noudan kortin konttorista, ilmoitan Lisätiedot-kohdassa Nordean konttorin sijaintipaikan ja nimen.
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut Nordea Bank Oyj:n korttiehtoihin ja hyväksyn ne.
Turvarajat
Käteisnostot Suomessa ja ulkomailla, e/vrk (0-10 000 e)
Maksuautomaatilla maksettavat heti veloitettavat maksut, e/vrk (0 -50 000 e)
Haluan pankin muodostaman tunnusluvun
Valitsen tunnusluvun itse verkkopankissa 
Tunnusluku
Verkkokäyttö
Haluan maksaa Internetissä
En halua maksaa Internetissä
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