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FO-nummer  Företagets officiella namn 

Adress

Postnummer    Postanstalt 

Företagets kontaktperson i kortärenden Telefon

Kontaktpersons e-postadress

Företagets namn i den form det präglas på kortet (max 27 tecken)

Eurocard ges ut av SEB Kort Bank AB, 
Helsingfors filial
FO-nummer: 1597729-5 eurocard.com

20
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+

Personuppgifter

Efternamn      Förnamn ( tilltalsnamnet understreckas)

Personbeteckning Anställningsnummer Nationalitet (om ej finländsk)

Adress

Postnummer Postanstalt 

Yrke  Arbetsförhållandet inleddes

Mobiltelefon

E-postadress

Boendeform

Civilstånd

Modersmål Övriga kreditkort i bruk

Sökandes nuvarande löneinkomst (mån) Sökandes skulder Estimerad kortanvändning/mån.

Typ av arbetsförhållande

+

Eurocard Corporate Gold-företagskort med personligt betalningsansvar för betalning av kostnader som uppstår i arbetet.

finska svenska engelska

egen bostad hyresbostad underhyresgäst tjänstebostad hos föräldrarna bostadsrätt eller delägarbostad

gift sambo ogift frånskild 
registrerat

 änka / änklingpartnerskap

Visa Mastercard Amex

€ € €

fast anställd deltid eget företag tidsbundet till mån/år   __________________   annat

Kom ihåg att signera sida 2



Eurocard Corporate Gold

Underskrifter

Sökandes underskrift 
Jag har bekantat mig med och godkänner Eurocard Corporate-företagskortets (personligt betalningsansvar) villkor och förbinder mig att följa dem. Jag godkänner att ni vid behov inhämtar  
tilläggsuppgifter från andra källor i samband med min ansökan. Jag godkänner att företagskortets transaktionsdata på arbetsgivarens begäran kan överlämnas till ett av arbetsgivaren valt  
reseräkningssystem samt för eventuell rapportering. Jag försäkrar att ovannämnde uppgifter är riktiga.

Returnera den ifyllda ansökan till SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike / Ansökningsbehandling, PB 1085, 00101 HELSINGFORS.

Ort och datum Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Vi har bekantat oss med och godkänner de allmänna Eurocard Corporate villkoren och försäkrar att även alla sökande fått och godkänt de allmänna villkoren. Vi bekräftar att alla sökande har  
fått veta att deras personuppgifter kan ges till Eurocard som en del av kortansökningsprocessen och att Eurocard inhämtar tilläggsuppgifter om sökande från andra källor i samband med  
behandlingen av ansökan. Vi bekräftar också att alla sökande har fått information om att företagskortets transaktionsdata kan överlämnas till reseräkningssystem och/eller för rapportering. 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande Personnummer*

Namnförtydligande Personnummer*

* Bifoga en kopia av ett giltigt pass som en bilaga till din ansökan för att verifiera din identitet. Om du inte har en nordisk personbeteckning, bifoga också ett intyg om din permanent adress.

Företagets underskrift
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Kom ihåg att fylla i och 
underteckna på sidan 2

Kundkännedom 

Enligt penningtvättslagen måste kortutgivare fråga dig om bland annat medborgarskap och skattskyldighet. 
Vi måste också fråga hur du tänkt att använda ditt kort. Självklart kan man inte veta säkert så lämna en 
uppskattning.

Medborgarskap och skattskyldighet
Registrera samtliga länder som du har medborgarskap och/eller skattskyldighet i.

Medborgarskap Medborgarskap

Medborgarskap Medborgarskap

Medborgarskap

Ja
Nej Ja, fyll i land och Skatteregistreringsnummer (TIN)

Skattskyldig i Finland?    
Skattskyldig i fler länder?  

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Användning av kort
1. Vilket belopp planerar du att spendera per månad? EUR

0 - 650 5501 - 27000 
651 - 5500 >  27000 

2. Hur många köp planerar du per månad?

0 - 1 9 - 25
2 - 4 > 25
5 - 8

3. Till vad ska kortet användas? Välj minst ett alternativ.

Resor, restauranger och underhållning Övriga butiker
Livsmedelsbutiker  Överföringar och kontanter

4. Planerar du att ta ut kontanter i Finland? 

Nej
Ja – ange belopp per år, EUR 0 - 7500 Mer än 7500

5. Planerar du att använda kortet utomlands?

Nej. Gå vidare till underskrift 
Ja – ange belopp per år, EUR

5501 - 27000 0 - 1000 
1001 - 5500 >  27000 
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6. Planerar du att ta ut kontanter utanför Finland?

Nej
Ja – ange belopp per år, EUR 0 - 7500 Mer än 7500

7. Var planerar du att använda kortet de närmaste tre åren? 
Kryssa i region och land

Norden
Västeuropa
Central och Östeuropa
Nordamerika
Sydamerika 
Afrika

Botswana, Ghana, Mauritius, Uganda, Zimbabwe
Asien 

Afghanistan, Kambodja, Myanmar (Burma), Nordkorea, Pakistan
Karibien

Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad och Tobago
Mellanöstern

Irak, Iran, Syrien, Yemen
Centralamerika

Nicaragua, Panama
Oceanien

Vanuatu

 _

Underskrift
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och fullständiga.

Personbeteckning

Datum och ort Namnteckning

Namnförtydligande

Viktigt att blanketten bifogas tillsammans med din ansökan.
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Enligt lagen (444/2017) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 12 månaderna har haft, 
en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation såsom EU eller FN, dvs om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste 
också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt 
utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.

1.  Är du en person i politiskt utsatt ställning eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?
 Ja, gå vidare och besvara frågorna 2 och 3

 Nej, gå vidare till avsnitt 4 och signera denna blankett

2. Ange om det är du själv som är person i politiskt utsatt ställning eller vilken relation du har till denne.

 Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning

 Make/maka

 Registrerad partner

 Barn

Om du har en relation eller anknytning till en person i politisk uttsat ställning, ange personens namn.

3. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.
 (Sätt ett kryss i minst en ruta samt ange dennes titel och det land eller den organisation i vilken rollen innehas)

 Stats- eller regeringschef

 Minister

 Vice eller biträdande minister 

 Parlamentsledamot

 Domare i högsta domstolen

 Domare i andra domstolar eller rättsliga  
 organ som utgör slutlig instans

 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

 Styrelseledamot i centralbank

Titel

Land

Organisation

4. Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor:
Personnummer (10 siffror)

 

Ort och datum  Namnteckning   

Namnförtydligande

Person i politiskt utsatt ställning

 Ambassadör

 Beskickningschef

 Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant,  
 generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 Medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller 
 kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)  
 Medlem av ledningen i en internationell organisation  
 (t.ex. EU eller FN)

 Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti invalt i riksdagen 
 eller Europaparlamentet

 Barns maka/make eller registrerad partner

 Förälder 

 Känd medarbetare

Vänligen returnera den här blanketten tillsammans med din kortansökan.
Utan den ifyllda blanketten kan vi tyvärr inte behandla din kortansökan.
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