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Eurocard Corporate Platinum 
Søknad om firmakort med personlig ansvar 

Personlige opplysninger

Fødselsnr. (11 sifre, kun norske nr.) Alle fornavn Etternavn

Adresse (registrert i folkeregisteret) Postnr. Poststed

Fakturaadresse (om ikke privat) Postnr. Poststed

Boforhold      
Selveier Aksje/borettslag  Leiet  Annet

Botid siden mnd/år

Telefon privat Telefon mobil E-post

Sivilstatus      
 Ugift  Samboer  Gift/partner  Separert  Skilt  Enke/enkemann

Arbeid

Arbeidsgiver Telefon Ansattnr.

Stilling Egen bruttoinntekt pr. år Total gjeld Formue

Status      
 Fast ansatt  Selvstendig  Pensjonist  Student  Trygdet      Annen

Ansatt siden mnd/år

Min arbeidsgiver har prisavtale med Eurocard, filial av Eurocard AB
 Ja  Nei

Prisavtalenr. 

Bankforbindelse

Hovedbankforbindelse

Har hatt denne bankforbindelsen siden mnd/år Andre betalingskort 
 American Express  Diners Club  MasterCard  Visa  Andre

Ønsket fakturadato

5. 10. 15. 20. 25. 30.

Betingelser

Jeg har lest de medfølgende vilkårene, og aksepterer at disse skal overholdes mellom meg 
og Eurocard, filial av Eurocard AB. Som ledd i søknadsvurderingen gir jeg Eurocard, filial av 
Eurocard AB hvis nødvendig, fullmakt til å kontakte arbeidsgiver, bankforbindelse, kredittopp-
lysningsbyrå og andre kortselskap med bakgrunn i opplysningene gitt i denne søknaden. 
Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne søknaden er korrekte. 

HUSK: Ved første gangs opprettelse av konto/kundeforhold, vedlegges kopi av gyldig 
fysisk legitimasjon. Eksempler på dette er: Pass, norsk bankkort, norsk førerkort, 
Forsvarets ID-kort og Postens ID-kort (utstedt etter 1. oktober 1994) og nasjonalt ID-kort 
utstedt innenfor EØS. 

Kopi av legitimasjon må attesteres av nærmeste leder. 

Sted Dag/mnd/år

Signatur

Ring kundeservice tlf. 21 01 53 20 
dersom du har spørsmål, 
eller besøk vår hjemmeside 
eurocard.no

Returneres til 
Eurocard, filial av Eurocard AB 
Postboks 1672 Vika
0120 Oslo 
Mrk. Kredittavdelingen

Returneres til:
Eurocard, filial av Eurocard AB
v/Recall AS
Postboks 18
1541 Vestby

Ring kundeservice tlf. 21 01 53 20
dersom du har spørsmål,
eller besøk vår hjemmeside 
eurocard.no
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