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Uppgifter om företaget
Företagets namn Kundbeteckning

Företagsnamn som skall tryckas på kortet (max 26 tecken) FO-nummer

Uppgifter för det kort som ansöks
Kortinnehavarens namn (efternamn, förnamn) Personbeteckning

Telefonnummer Språk

Konto för betalkortsbruk Konto för automatbruk

ja nej

Kontonummer

Säkerhetsgränser
Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e) Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)

Pinkod Jag väljer pinkod själv 

Jag vill ha en pinkod som banken skapat

PIN leveranssätt

Nätanvändning Kortet får användas i nätbutiker.

Kortet får inte användas i nätbutiker.

Förbindelse och behandling av personuppgifter
Kortet är personligt och dess användning och beviljande förutsätter att kortinnehavarens basuppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s kundregister. 
Nordea Bank Abp har rätt att lämna ut uppgifter som gäller detta kort och mig till bolag som ingår i Nordeakoncernen. Kortet levereras till 
kortinnehavaren till företagets address. Innan jag har undertecknat avtalet har jag tagit del av Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och 
godkänner dem. Kortvillkoren finns tillgängliga på adressen nordea.fi.

Kortinnehavarens underskrift

Skriftligt Elektronisk underskrift Elektronisk identifiering
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Ovannämnda företag har mottagit Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och förbinder sig att iaktta dem. Företaget ger sitt samtycke till att 
ovannämnda person blir innehavare till företagets kort och att företagets i ansökan angivna konto ansluts till kortet. Nordea får overlämna kortet 
till kortinnehavaren. Den av Nordea Bank Abp godkända ansökan om företagskort utgör ett avtal mellan Nordea, företaget och kortinnehavaren.

Underskrift av företagets representant

Skriftligt Elektronisk underskrift Elektronisk identifiering
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Företagets namn eller stämpel

Bankens anteckningar

Identifiering
Identiteten fastställd

körkort pass ID-kort Elektronisk identifiering inte identifierad 
Dokumentets specifikationsuppgift

Nordea Bank Abp

Banken
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Uppgifter om företaget
Företagets namn Kundbeteckning

Företagsnamn som skall tryckas på kortet (max 26 tecken) FO-nummer

Uppgifter för det kort som ansöks
Kortinnehavarens namn (efternamn, förnamn) Personbeteckning

Telefonnummer Språk

Konto för betalkortsbruk Konto för automatbruk

ja nej

Kontonummer

Säkerhetsgränser
Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e) Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)

Pinkod Jag väljer pinkod själv 

Jag vill ha en pinkod som banken skapat

PIN leveranssätt

Nätanvändning Kortet får användas i nätbutiker.

Kortet får inte användas i nätbutiker.

Förbindelse och behandling av personuppgifter
Kortet är personligt och dess användning och beviljande förutsätter att kortinnehavarens basuppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s kundregister. 
Nordea Bank Abp har rätt att lämna ut uppgifter som gäller detta kort och mig till bolag som ingår i Nordeakoncernen. Kortet levereras till 
kortinnehavaren till företagets address. Innan jag har undertecknat avtalet har jag tagit del av Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och 
godkänner dem. Kortvillkoren finns tillgängliga på adressen nordea.fi.

Kortinnehavarens underskrift

Skriftligt Elektronisk underskrift Elektronisk identifiering
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Ovannämnda företag har mottagit Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och förbinder sig att iaktta dem. Företaget ger sitt samtycke till att 
ovannämnda person blir innehavare till företagets kort och att företagets i ansökan angivna konto ansluts till kortet. Nordea får overlämna kortet 
till kortinnehavaren. Den av Nordea Bank Abp godkända ansökan om företagskort utgör ett avtal mellan Nordea, företaget och kortinnehavaren.

Underskrift av företagets representant

Skriftligt Elektronisk underskrift Elektronisk identifiering
Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande

Företagets namn eller stämpel

Nordea Bank Abp

Kunden
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Uppgifter om företaget
Uppgifter om företaget
Uppgifter för det kort som ansöks
Uppgifter för det kort som ansöks
Konto för automatbruk
Text, Konto för automatbruk
ja
Text, ja
nej
Text, nej
Säkerhetsgränser
Säkerhetsgränser
Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e)
Text, Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e)
Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)
Text, Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)
Pinkod
Pinkod
Jag väljer pinkod själv 
TextJag väljer pinkod själv 
Jag vill ha en pinkod som banken skapat
TextJag vill ha en pinkod som banken skapat
Nätanvändning
Nätanvändning
Kortet får användas i nätbutiker.
textKortet får användas i nätbutiker.
Kortet får inte användas i nätbutiker.
TextKortet får inte användas i nätbutiker.
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Kortet är personligt och dess användning och beviljande förutsätter att kortinnehavarens basuppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s kundregister. Nordea Bank Abp har rätt att lämna ut uppgifter som gäller detta kort och mig till bolag som ingår i Nordeakoncernen. Kortet levereras till kortinnehavaren till företagets address. Innan jag har undertecknat avtalet har jag tagit del av Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och godkänner dem. Kortvillkoren finns tillgängliga på adressen nordea.fi.
Kortinnehavarens underskrift
Kortinnehavarens underskrift
Skriftligt
TextSkriftligt
Elektronisk underskrift
TextElektronisk underskrift
Elektronisk identifiering
TextTelefonidentifiering
Underskrift och namnförtydligande
textUnderskrift och namnförtydligande
Ovannämnda företag har mottagit Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och förbinder sig att iaktta dem. Företaget ger sitt samtycke till att ovannämnda person blir innehavare till företagets kort och att företagets i ansökan angivna konto ansluts till kortet. Nordea får overlämna kortet till kortinnehavaren. Den av Nordea Bank Abp godkända ansökan om företagskort utgör ett avtal mellan Nordea, företaget och kortinnehavaren.
Underskrift av företagets representant
Underskrift av företagets representant
Skriftligt
textSkriftligt
Elektronisk underskrift
TextElektronisk underskrift
Elektronisk identifiering
Underskrift och namnförtydligande
TextUnderskrift och namnförtydligande
Företagets namn eller stämpel
textFöretagets namn eller stämpel
Bankens anteckningar
Bankens anteckningar
Identifiering
Identifiering
Identiteten fastställd
Identiteten fastställd
körkort
textkörkort
pass
Textpass
ID-kort
textID-kort
Elektronisk identifiering
textTelefonidentifiering
inte identifierad 
textinte identifierad 
Dokumentets specifikationsuppgift
textDokumentets specifikationsuppgift
Nordea Bank Abp
TextNordea Bank Abp
Banken
Bankens sida
Uppgifter om företaget
Uppgifter om företaget
Uppgifter för det kort som ansöks
Uppgifter för det kort som ansöks
Konto för automatbruk
Text, Konto för automatbruk
ja
Text, ja
nej
Text, nej
Säkerhetsgränser
Säkerhetsgränser
Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e)
Text, Kontantuttag i Finland och utomlands, e/dygn (0 -10 000e)
Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)
Text, Betalningar som genast debiteras och som betalas på bet.automat, e/dygn (0 -50 000e)
Pinkod
Pinkod
Jag väljer pinkod själv 
TextJag väljer pinkod själv 
Jag vill ha en pinkod som banken skapat
TextJag vill ha en pinkod som banken skapat
Nätanvändning
Nätanvändning
Kortet får användas i nätbutiker.
textKortet får användas i nätbutiker.
Kortet får inte användas i nätbutiker.
TextKortet får inte användas i nätbutiker.
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Kortet är personligt och dess användning och beviljande förutsätter att kortinnehavarens basuppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s kundregister. Nordea Bank Abp har rätt att lämna ut uppgifter som gäller detta kort och mig till bolag som ingår i Nordeakoncernen. Kortet levereras till kortinnehavaren till företagets address. Innan jag har undertecknat avtalet har jag tagit del av Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och godkänner dem. Kortvillkoren finns tillgängliga på adressen nordea.fi.
Kortinnehavarens underskrift
Kortinnehavarens underskrift
Skriftligt
TextSkriftligt
Elektronisk underskrift
TextElektronisk underskrift
Elektronisk identifiering
TextTelefonidentifiering
Underskrift och namnförtydligande
textUnderskrift och namnförtydligande
Ovannämnda företag har mottagit Nordea Bank Abp:s gällände kortvillkor och förbinder sig att iaktta dem. Företaget ger sitt samtycke till att ovannämnda person blir innehavare till företagets kort och att företagets i ansökan angivna konto ansluts till kortet. Nordea får overlämna kortet till kortinnehavaren. Den av Nordea Bank Abp godkända ansökan om företagskort utgör ett avtal mellan Nordea, företaget och kortinnehavaren.
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Skriftligt
textSkriftligt
Elektronisk underskrift
TextElektronisk underskrift
Elektronisk identifiering
Underskrift och namnförtydligande
TextUnderskrift och namnförtydligande
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textFöretagets namn eller stämpel
Nordea Bank Abp
TextNordea Bank Abp
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