Eurocard Purchasing Account
Avtalsnr

Uppgifter om företaget
Företagets organisationsnr

Företagets fullständiga namn

Önskat kontonamn (t.ex avdelningsnamn, kostnadsställe, projektnamn)

Faktureringsadress

Postnr

Ortnamn

Telefonnr (även riktnr)

Leveransadress

Postnr

Ortnamn

Önskad betalningstid för fakturan
10 dagar

20 dagar, tillägg 175 kr/år

Enligt befintliga avtal

Uppgifter om administratör
Efternamn

Förnamn (tilltalsnamn)

Födelsedatum (ååmmdd)

VIK

Mobiltelefonnr

E-postadress

HÄR

Underskrift av administratör – ansvarig för användandet av Eurocard Purchasing Account
Jag är införstådd med hur tjänsten Eurocard Purchasing Account fungerar och har tagit del av villkoren och förbinder mig att följa dem.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift
Jag/Vi ansöker om Eurocard Purchasing Account och
försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Vid var tid
gällande Allmänna villkor med prisbilaga finns tillgängliga på

P 2070 MP-id 895 140611

Datum

eurocard.se, alternativt kan erhållas av Eurocards kundcenter.
Jag/Vi är medveten/na om att denna ansökan kommer att
genomgå sedvanlig kreditprövning varvid k reditupplysning

kan komma att inhämtas. Jag/vi har tagit del av villkoren och
förbinder mig/oss att följa villkoren. Avtalet anses ingånget
den dag Eurocard beviljar ansökan.

Behörig firmatecknares namnteckning

Namnförtydligande

Personnr

Namnförtydligande

Personnr

Ytterligare information av värde för kreditbedömningen, t.ex. eventuell
ändringsanmälan till Bolagsverket beträffande styrelse-/bolagsändring
lämnas på separat bilaga.

Skicka ansökan till Frisvar, Eurocard AB,
Svarspost 2008 1118, 110 07 Stockholm.
Portot är betalt.

AFN-kod

148
ECF

Eurocard AB
103 83 Stockholm, Sweden

Tel växel: +46 8 14 67 00
Tel kundservice: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453

Intyg om verklig huvudman
Företag
Företagsnamn

Organisationsnr

Land för styrelsens säte (om annat än Sverige)

Kontaktperson, telefonnr (även riktnr)

Verklig huvudman/Beneficial owner

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer
än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget.
Namn

Personnr eller födelsedatum

Adress (inkl. land)

Ägarandel i %

Det finns inte någon fysisk person som äger eller har kontroll över mer än 25 %.
Ägar- eller kontrollstruktur

Om ägandet eller kontrollen utövas genom en juridisk person redogör för ägar- eller kontrollstuktur med en skiss eller genom att bifoga
ett organisationsschema. Ange den juridiska personens firma, organisationsnummer, adress (inkl. land) och ägarandel i procent.

VIK
HÄR

Se bifogat organisationsschema
Organisationsnr

EC2233 150612

Namn

Eurocard AB
103 83 Stockholm, Sweden

Adress (inkl. land)

Tel växel: +46 8 14 67 00
Tel kundservice: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

Ägarandel i %

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453

Person i politiskt utsatt ställning
Företagsnamn

Organisationsnr

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om någon av företagets
verkliga huvudmän har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation såsom EU eller NATO, dvs om någon av de verkliga huvudmännen är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste
också fråga dig om någon av de verkliga huvudmännen är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.
Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vad som avses med familjemedlem.
Är någon av de personer som angivits som verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning eller
familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (besvaras endast om du angivit att det finns
verkliga huvudmän i företaget)?
Ja (gå vidare till sektionen nedan och ange mer information om dessa personer)
Nej (gå direkt vidare till underskrift)

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning
eller famljemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.
Ange den verklige huvudmannens namn:

Den verklige huvudmannen är själv eller är familjemedlem/känd medarbetare till en person som är:
Stats- eller regeringschef

Ambassadör

Minister

Beskickningschef

Vice eller biträdande minister

Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant,
generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)

Parlamentsledamot
Domare i högsta domstolen
Domare i andra domstolar eller rättsliga organ
som utgör slutlig instans
VIK
HÄR

Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

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 NATO)

Styrelseledamot i centralbank
Ange personen i politiskt utsatt ställnings titel:

Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll:

Ange den verklige huvudmannens relation till personen i politiskt utsatt ställning:
Den verklige huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

Den verklige huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:
Make/maka

Barns maka/make, registrerad partner eller sambo

Registrerad partner

Förälder

Sambo

Känd medarbetare

Barn

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning
eller famljemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.
Ange den verklige huvudmannens namn:

Den verklige huvudmannen är själv eller är familjemedlem/känd medarbetare till en person som är:
Stats- eller regeringschef

Ambassadör

Minister

Beskickningschef

Vice eller biträdande minister

Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant,
generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)

Parlamentsledamot

EC2233 150612

Domare i högsta domstolen
Domare i andra domstolar eller rättsliga organ
som utgör slutlig instans
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

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 NATO)

Styrelseledamot i centralbank

Eurocard AB
103 83 Stockholm, Sweden

Tel växel: +46 8 14 67 00
Tel kundservice: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453

Person i politiskt utsatt ställning
Ange personen i politiskt utsatt ställnings titel:

Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll:

Ange den verklige huvudmannens relation till personen i politiskt utsatt ställning:
Den verklige huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

Den verklige huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:
Make/maka

Barns maka/make, registrerad partner eller sambo

Registrerad partner

Förälder

Sambo

Känd medarbetare

Barn

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning
eller famljemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.
Ange den verklige huvudmannens namn:

Den verklige huvudmannen är själv eller är familjemedlem/känd medarbetare till en person som är:
Stats- eller regeringschef

Ambassadör

Minister

Beskickningschef

Vice eller biträdande minister

Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant,
generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)

Parlamentsledamot
Domare i högsta domstolen
Domare i andra domstolar eller rättsliga organ
som utgör slutlig instans
VIK

Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

HÄR

Styrelseledamot i centralbank

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 NATO)

Ange personen i politiskt utsatt ställnings titel:

Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll:

Ange den verklige huvudmannens relation till personen i politiskt utsatt ställning:
Den verklige huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

Den verklige huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:
Make/maka

Barns maka/make, registrerad partner eller sambo

Registrerad partner

Förälder

Sambo

Känd medarbetare

Barn

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Vi förbinder oss samtidigt att omgående meddela
Eurocard AB om dessa förhållanden skulle ändras.
Datum

Behörig firmatecknares namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

EC2233 150612

För information om hur Eurocard AB behandlar personuppgifter, se dina kontovillkor som du finner på eurocard.se

Eurocard AB
103 83 Stockholm, Sweden

Tel växel: +46 8 14 67 00
Tel kundservice: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453

