First Card hakemus lisäkortista
Visa-ominaisuudella
Yrityksen maksuvastuulla
18.6.2018

Kortinhaltijan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Jakeluosoite

Henkilötunnus

Postinumero

Voimassaolevan First Card-korttisi neljä viimeistä numeroa

Henkilönumero (matkalaskujärjestelmä)

Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

xxxx-xxxx-xxxx-

1 (3)

Osoitetoimipaikka

Hakijan työnantajan tiedot
Osasto/kustannuspaikka

Nykyinen työnantaja
Jakeluosoite

Postinumero

Y-tunnus
Osoitetoimipaikka

Kortinhaltijan allekirjoitus
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja Nordea Bank Oyj:n yleisiin korttiehtoihin sekä First Card -tiliehtoihin ja
hyväksyn ne. Olen tutustunut myös tuotekuvaukseen. Vakuutan yllä olevat antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Työnantaja / Yrityksen edustaja
Yllä mainittu henkilö on oikeutettu veloittamaan First Card –kortillaan tiliämme. Vahvistamme myös, että yllä olevat henkilötiedot täsmäävät
työntekijärekisteriimme ja sitoudumme toimittamaan korttia koskevat tiliehdot kortinhaltijoille.

10.18
MKFC860PL

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Sitoumus
Sitoudumme maksamaan tähän sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteet sopimusehtojen mukaisesti. Hyväksymme, että lisäkortin vuosimaksu
veloitetaan yhtiöltämme.

Paikka ja päivämäärä

Yrityksen nimi/leima

Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

First Card täyttää
Päivämäärä

Käsittelijä

Luottotilinnumero

Päätös

248105-

Tulosta

Tyhjennä

Pankki

First Card hakemus lisäkortista
Visa-ominaisuudella
Yrityksen maksuvastuulla
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Kortinhaltijan tunnistamistiedot
(Ulkomaalaisella kortinhaltijalla vaaditaan lisäksi kopio passista.)
Kortinhaltija (kaikki tiedot pakollisia)
Kansalaisuus

Sukunimi ja etunimet

Tunnistusasiakirjan numero

Tunnistamisasiakirja

ajokortti

Henkilötunnus

passi

henkilökortti

EU henkilöllisyystodistus

Asiakirjan myöntäjä

Myöntämispäivämäärä

Voimassaolopäivämäärä

Kortinhaltija/kortinhaltijan lähipiiriin kuuluva henkilö on merkittävässä julkisessa tehtävässä (PEP)*

* PEP on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, joka toimii tai on toiminut viimeksi kuluneen 18 kk aikana valtion palveluksessa valtionpäämiehenä, ministerinä,
parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä, ylimmän oikeusasteen jäsenenä, valtion varainhoitoa tarkistavan ylimmän päättävän elimen
jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman yrityksen
johtotehtävissä, tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä. Poliittisesti vaikutusvaltaisia ovat myös tällaisen henkilön
lähisukulaiset (puoliso, lapset ja heidän puolisonsa sekä vanhemmat) ja tällaisten henkilöiden läheiset yhtiökumppanit.

Kortinhaltija on verovelvollinen Suomen ulkopuolella (Pakollinen tieto)
Kyllä

Ei

Kortinhaltijan verotusmaat (jos kortinhaltija on verovelvollinen Suomen ulkopuolella)
Verotusmaa(t)

Verotunnistenumero(t) TIN**

Mikään verotusmaistani ei ole antanut
verotunnistenumeroa

**Täytä verotunnistenumerot samassa järjestyksessä kuin verotusmaat
Yrityksen tiedot (kaikki tiedot pakollisia)
Yrityksen virallinen nimi

Y-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero

Puhelinnumero

Osoitetoimipaikka

Tunnistaja (kaikki tiedot pakollisia)
Sukunimi ja etunimet

Henkilötunnus

10.18
MKFC860PL

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Pankin merkintöjä

First Card täyttää

Käsittelijä

Luottotilin numero

Rekisteröity

Päivämäärä

248105 -

Pankki

First Card hakemus lisäkortista
Visa-ominaisuudella
Yrityksen maksuvastuulla
18.6.2018

Kortinhaltijan tiedot
Sukunimi ja etunimet

Jakeluosoite

Henkilötunnus

Postinumero

Voimassaolevan First Card-korttisi neljä viimeistä numeroa

Henkilönumero (matkalaskujärjestelmä)

Matkapuhelinumero

Sähköpostiosoite

xxxx-xxxx-xxxx-
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Osoitetoimipaikka

Hakijan työnantajan tiedot
Nykyinen työnantaja

Osasto/kustannuspaikka

Jakeluosoite

Postinumero

Y-tunnus
Osoitetoimipaikka

Kortinhaltijan allekirjoitus
Ennen sopimuksen allekirjoittamista olen tutustunut sopimukseen ja Nordea Bank Oyj:n yleisiin korttiehtoihin sekä First Card -tiliehtoihin ja
hyväksyn ne. Olen tutustunut myös tuotekuvaukseen. Vakuutan yllä olevat antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Työnantaja / Yrityksen edustaja
Yllä mainittu henkilö on oikeutettu veloittamaan First Card –kortillaan tiliämme. Vahvistamme myös, että yllä olevat henkilötiedot täsmäävät
työntekijärekisteriimme ja sitoudumme toimittamaan korttia koskevat tiliehdot kortinhaltijoille.

10.18
MKFC860PL

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9

Sitoumus
Sitoudumme maksamaan tähän sopimukseen perustuvat maksuvelvoitteet sopimusehtojen mukaisesti. Hyväksymme, että lisäkortin vuosimaksu
veloitetaan yhtiöltämme.

Paikka ja päivämäärä

Yrityksen nimi/leima

Yrityksen edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys

Asiakas

