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1 (2)Ansökan om Nordea Business Mastercard-kort 
NBMC-kontoansökan/avtal

Underskrift och namnförtydligande

Företags- och faktureringsuppgifter

Ovan nämnda person har rätt att använda Nordea Business MasterCard-kortet i enlighet med villkoren. Vi bekräftar att ovan nämnda 
personuppgifter stämmer överens med uppgifterna i vårt register över anställda och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till 
kortinnehavarna. 
En godkänd ansökan utgör ett kontoavtal mellan Nordea Finans Finland Ab, Nordea Bank Abp och sökanden och uppgifterna i ansökan 
omfattas av avtalet. Genom att underteckna denna ansökan godkänner vi Nordea Business MasterCard-kontovillkoren och Nordea Bank Abp:s 
allmänna kortvillkor. 
Detta avtal ingår i den proprieborgen som Nordea Bank Abp (banken) ställt Nordea Finans Ab (kreditgivaren). Genom att underteckna denna 
ansökan förbinder sig kredittagaren att vid anfordran ersätta banken allt vad banken på basis av den bankgaranti som banken ställt blir tvungen 
att betala i fråga om detta avtal. Bankgarantin täcker återbetalning av kreditens kapital och räntor, dröjsmålsränta, avtalsenliga avgifter och 
indrivningskostnader. Bankgarantin täcker också eventuell överskridning av kreditbeloppet som är på kredittagarens ansvar.

Banken

Företagets utdelningsadress

Bankens anteckningar

Företagets officiella namn

Kontaktperson

KundbeteckningFöretagets namn som trycks på kortet (max 23 tecken)

Utdelningsadress Postnummer Postkontor

Faktureringsadress

FO-nummer

E-post Telefonnummer

Namn (efternamn, förnamn)

Utdelningsadress

Kontorets nummer

Postnummer

Den kundansvarigas namn

Telefonnummer

Kontantuttagsgräns/mån

Ändring/tilläggsbeställning

Uppgifter om kortet som beställs

Ny

Ort och datum

Faktureringsintervall Faktureringsmodell

Företagets faktureringsadress Kontor 

Postkontor

Personbeteckning

Kreditkontots nummer

Kortets bruksgräns/mån

Underskrift av företagets representant

Leveransadress för kort och koder

Kontorets nummerDatum för beviljande av kontot

Underskrift och namnförtydligande

Ort och datum
Kortinnehavarens underskrift

Om flera kort beställs, bifoga kortbeställningsblanketterna.

Antalet beviljade kort

Kampanj

Beloppet av beviljad limit, sammanlagt

Telefonnummer

Företagets namn eller stämpel

Postnummer Postkontor

Förbindelse och behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank 
Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet. 
Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt Nordea Business Mastercard-
kontovillkor och godkänner dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
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2 (2)Ansökan om Nordea Business Mastercard-kort 
NBMC-kontoansökan/avtal

Kunden

Underskrift och namnförtydligande

Företags- och faktureringsuppgifter

Ovan nämnda person har rätt att använda Nordea Business MasterCard-kortet i enlighet med villkoren. Vi bekräftar att ovan nämnda 
personuppgifter stämmer överens med uppgifterna i vårt register över anställda och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till 
kortinnehavarna. 
En godkänd ansökan utgör ett kontoavtal mellan Nordea Finans Finland Ab, Nordea Bank Abp och sökanden och uppgifterna i ansökan 
omfattas av avtalet. Genom att underteckna denna ansökan godkänner vi Nordea Business MasterCard-kontovillkoren och Nordea Bank Abp:s 
allmänna kortvillkor. 
Detta avtal ingår i den proprieborgen som Nordea Bank Abp (banken) ställt Nordea Finans Ab (kreditgivaren). Genom att underteckna denna 
ansökan förbinder sig kredittagaren att vid anfordran ersätta banken allt vad banken på basis av den bankgaranti som banken ställt blir tvungen 
att betala i fråga om detta avtal. Bankgarantin täcker återbetalning av kreditens kapital och räntor, dröjsmålsränta, avtalsenliga avgifter och 
indrivningskostnader. Bankgarantin täcker också eventuell överskridning av kreditbeloppet som är på kredittagarens ansvar.

Företagets utdelningsadress

Företagets officiella namn

Kontaktperson

KundbeteckningFöretagets namn som trycks på kortet (max 23 tecken)

Utdelningsadress Postnummer Postkontor

Faktureringsadress

FO-nummer

E-post Telefonnummer

Namn (efternamn, förnamn)

Utdelningsadress

Kontorets nummer

Postnummer

Telefonnummer

Kontantuttagsgräns/mån

Ändring/tilläggsbeställning

Uppgifter om kortet som beställs

Ny

Ort och datum

Faktureringsintervall Faktutetingsmodell

Företagets faktureringsadress Kontor 

Postkontor

Personbeteckning

Kreditkontots nummer

Kortets bruksgräns/mån.

Underskrift av företagets representant

Leveransadress för kort och koder

Underskrift och namnförtydligande

Ort och datum
Kortinnehavarens underskrift

Om flera kort beställs, bifoga kortbeställningsblanketterna.

Företagets namn eller stämpel

Postnummer Postkontor

Förbindelse och behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank 
Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet. 
Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt Nordea Business Mastercard-
kontovillkor och godkänner dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga. 
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Underskrift och namnförtydligande
Företags- och faktureringsuppgifter
Ovan nämnda person har rätt att använda Nordea Business MasterCard-kortet i enlighet med villkoren. Vi bekräftar att ovan nämnda personuppgifter stämmer överens med uppgifterna i vårt register över anställda och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till kortinnehavarna.En godkänd ansökan utgör ett kontoavtal mellan Nordea Finans Finland Ab, Nordea Bank Abp och sökanden och uppgifterna i ansökan omfattas av avtalet. Genom att underteckna denna ansökan godkänner vi Nordea Business MasterCard-kontovillkoren och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor.Detta avtal ingår i den proprieborgen som Nordea Bank Abp (banken) ställt Nordea Finans Ab (kreditgivaren). Genom att underteckna denna ansökan förbinder sig kredittagaren att vid anfordran ersätta banken allt vad banken på basis av den bankgaranti som banken ställt blir tvungen att betala i fråga om detta avtal. Bankgarantin täcker återbetalning av kreditens kapital och räntor, dröjsmålsränta, avtalsenliga avgifter och indrivningskostnader. Bankgarantin täcker också eventuell överskridning av kreditbeloppet som är på kredittagarens ansvar.
Banken
Företagets utdelningsadress
Bankens anteckningar
Ändring/tilläggsbeställning
Uppgifter om kortet som beställs
Ny
Företagets faktureringsadress
Kontor 
Underskrift av företagets representant
Leveransadress för kort och koder
Datum för beviljande av kontot
Underskrift och namnförtydligande
Kortinnehavarens underskrift
Om flera kort beställs, bifoga kortbeställningsblanketterna.
Beloppet av beviljad limit, sammanlagt
Företagets namn eller stämpel
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet.
Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt Nordea Business Mastercard-kontovillkor och godkänner dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.
Kunden
Underskrift och namnförtydligande
Företags- och faktureringsuppgifter
Ovan nämnda person har rätt att använda Nordea Business MasterCard-kortet i enlighet med villkoren. Vi bekräftar att ovan nämnda personuppgifter stämmer överens med uppgifterna i vårt register över anställda och förbinder oss att lämna kontovillkoren för kortet till kortinnehavarna.
En godkänd ansökan utgör ett kontoavtal mellan Nordea Finans Finland Ab, Nordea Bank Abp och sökanden och uppgifterna i ansökan omfattas av avtalet. Genom att underteckna denna ansökan godkänner vi Nordea Business MasterCard-kontovillkoren och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor.
Detta avtal ingår i den proprieborgen som Nordea Bank Abp (banken) ställt Nordea Finans Ab (kreditgivaren). Genom att underteckna denna ansökan förbinder sig kredittagaren att vid anfordran ersätta banken allt vad banken på basis av den bankgaranti som banken ställt blir tvungen att betala i fråga om detta avtal. Bankgarantin täcker återbetalning av kreditens kapital och räntor, dröjsmålsränta, avtalsenliga avgifter och indrivningskostnader. Bankgarantin täcker också eventuell överskridning av kreditbeloppet som är på kredittagarens ansvar.
Företagets utdelningsadress
Ändring/tilläggsbeställning
Uppgifter om kortet som beställs
Ny
Företagets faktureringsadress
Kontor 
Underskrift av företagets representant
Leveransadress för kort och koder
Underskrift och namnförtydligande
Kortinnehavarens underskrift
Om flera kort beställs, bifoga kortbeställningsblanketterna.
Företagets namn eller stämpel
Förbindelse och behandling av personuppgifter
Företagskortet är personligt och för att det ska kunna beviljas och användas krävs att kortinnehavarens grunduppgifter sparas i Nordea Bank Abp:s register. En godkänd ansökan utgör ett kortavtal mellan Nordea Bank Abp och den sökande. Uppgifterna i ansökan ingår i avtalet.
Innan jag undertecknar avtalet har jag tagit del av avtalet och Nordea Bank Abp:s allmänna kortvillkor samt Nordea Business Mastercard-kontovillkor och godkänner dem. Jag har även tagit del av produktbeskrivningen. Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga.

1
2
2
2
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Yrityksen_nimi: 
	yhthlö: 
	Puh: 
	Korttiin_nimi: 
	jakeluos: 
	postinro: 
	osoitetoimipaikka: 
	laskutusos: 
	Y-tunnus: 
	sposti: 
	Puh_2: 
	iban: 
	operaattori: 
	konttori: 
	pnro: 
	asiakasvastuullinen: 
	puhelin: 
	käteisnosto: 
	paikka: 
	flt_päiväys: 
	flt_nimenselv: 
	Laskutusrytmi: 
	Laskutusmalli: 
	Ostoimipaik: 
	henkilöt: 
	luottotili: 
	käyttöraja: 
	konttorinnro: 
	flt_tilipvm: 
	flt_haltija: 
	allekirjoituspaikka: 
	flt_paivamaara: 
	Nej: 0
	Nej: 0
	Nej: 0
	Nej: 0
	Nej: 0
	kortteja: 
	kanpanja: 
	flt_ostot: 
	konttorinpuh: 
	flt_nimiyritys: 
	posti: 
	toimipaikka: 
	btn_resetData: 
	Tulosta-painike1: 
	Nykyinenpäivämäärä: 



