Företagskortansökan och -avtal
Nordea Insättningskort
18.6.2018

Uppgifter om företaget
Företagets namn

Kundbeteckning

Företagsnamn som skall tryckas på kortet (max 26 tecken)

FO-nummer

Uppgifter för det korter som ansöks
Ansöks

1 (2)

Kontonummer för automatinsättningsbruk

st insättningskort

Ansökan och förbindelse
Företaget ovan ber att Nordea Bank Abp levererar till det de Nordea Insättningskort för företag som anslutits till kontot ovan. Företaget har tagit
del av Nordea Bank Abp:s kortvillkor och Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet som
tillämpas på användningen av insättningskortet. Med avvikelse från kortvillkoren kan man använda Insättningskortet endast för att sätta in
kontanta medel som influtit från företagets egen affärsverksamhet på det konto som anslutits till företagets kort i de insättningsautomater i
Finland som Nordea godkänt. Detta kort har inte de övriga egenskaper som nämns i kortvillkoren. Endast de personer som den sökande
fastställt i egenskap av kontoinnehavare får använda kortet för att sätta in pengar för kontohavarens räkning i insättningsautomater.
På kortet antecknas den organisation eller den näringsidkare som har ansökt om kortet och är kontoinnehavare och som Nordea beviljat
insättningskortet. Namnet på kortinnehavaren antecknas inte på kortet.
Med avvikelse från punkt 3.5 i kortvillkoren får och ska den kontoinnehavare som är sökande berätta pinkoden för insättningskortet till den
person som gör en insättning i en insättningsautomat enligt de anvisningar som insättningsautomaten ger. Kontoinnehavaren är skyldig att föra
bok över de personer till vars besittning respektive insättningskort har överlåtits och i efterskott på Nordeas begäran uppge vem som har gjort
penninginsättningen på kontot med insättningskortet i fråga. Dessutom är kontoinnehavaren på Nordeas begäran skyldig att ge Nordea en
utredning av ursprunget av medlen som satts in. Om företaget i egenskap av kontoinnehavare försummar sina informationsskyldigheter ovan
har Nordea utan hinder av kortvillkoren rätt att omedelbart förhindra användningen av insättningskortet.
Företaget förbinder sig att betala en årsavgift för insättningskortet och expeditionsavgifter för insättningstransaktioner enligt Nordeas gällande
prislista. Prislistan kan ändras i enlighet med de villkor som tillämpas.
Kortvillkoren och Nordeas allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet finns på adressen nordea.fi.

Underskrift av företagets representant

MKKH351PL 10.18
Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Företagets namn eller stämpel

Bankens anteckningar
Identifiering

Identiteten fastställd

körkort

pass

ID-kort

känd

inte identifierad

Dokumentets specifikationsuppgift

Beviljande

Kontorets nummer och namn

Kunden har meddelats att kortbeställningen
avslagits
Beviljat

Datum

Anmäld av, telefon

Datum

Myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Förkastat

Kortets nummer

Kundbeteckning

Orsak till ändringen

Nordea Bank Abp

Skriv ut

Töm

Banken
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