FÖRETAGSKORT
AVTAL KORTINNEHAVARE
Kort med personligt betalningsansvar
Large Customer Stockholm
Box 7523, 103 92 Stockholm
0752-48 35 88

Företag
Fullständigt namn enligt registreringsbevis*)

Organisationsnummer/Personnummer*)

Dfind Finance AB

556803-3145

Kortinnehavare
Classic Small

Classic

Kredit 50 000 kr

Kredit 50 000 kr

PIN-kod

Kortnummer

Jag vill att detta kort ska ha gemensam PIN-kod med mitt kort i Danske Bank med
kortnummer:

xxxxxx

Namn som ska präglas på kortet (maximalt 22 tecken)*)
Tilltalsnamn*)

Efternamn*)

Personnummer*)

Kort och pinkod skickas i olika försändelser till Kortinnehavarens folkbokföringsadress. Om folkbokföringsadress
saknas i Sverige anges aktuell adress nedan.
Adress

Postnr, postadress

Landkod

Mobil-/Telefonnummer (inkl riktnummer) *)

Är du en person i politiskt utsatt ställning (en s k PEP)? *)
En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter (2009:62) måste banken ha god
kunskap om sina kunder och deras bankaffärer och vi vill därför att du besvarar följande:
Är du en politiskt utsatt person (s k PEP) eller är du familjemedlem till en PEP (d v s maka/make, registrerad partner,
sambo, barn, dennes maka/make, registrerad partner, sambo eller förälder) eller är du nära medarbetare med en PEP?

Ja

Nej

Om du är en s k PEP kan vi komma att kontakta dig för att ställa ytterligare några frågor.
Skattskyldighet/Skattehemvist *)
Du måste ange i vilket eller vilka länder du är skattskyldig. Om du är skattskyldig i något annat land än Sverige behöver vi också ditt skatteidentifikationsnummer, TIN. Du kan vara skattskyldig i USA p g a t ex medborgarskap, arbetstillstånd (sk Green Card) eller födelseort i USA.

Skattskyldig i Sverige
Har du skattehemvist i Sverige (obegränsat skattskyldig i Sverige)?

Ja

Nej

Ja

Nej

Skattskyldig i USA
Har du skattehemvist i USA på grund av medborgarskap eller annan anknytning?
TIN
Nej
Ja, ange ditt amerikanska TIN
Har du skattehemvist i andra länder?
Ange det land eller länder du har skattehemvist i samt TIN:
Land

TIN

Land

TIN

Om du inte kan ange TIN, behöver vi en förklaring:
Det land jag har mitt skattehemvist i, utfärdar inte TIN.

Jag kan av andra skäl inte få en TIN.
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Vänligen ange skäl
*) Obligatoriska uppgifter.

Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen

FÖRETAGSKORT
AVTAL KORTINNEHAVARE
Kort med personligt betalningsansvar
Sida 2 av 3

Betalning
Kontodebitering
Autogiro

Debiteringskonto i Danske Bank
Kontonummer (inkl clearingnummer) i annan bank

Inbetalningskort
Brytpunkt för fakturering
Om ingen avvikande brytpunktsdag eller utökad kredittid anges gäller att fakturering sker månadsvis med brytpunktsdag
den 15:e och med förfallodag 15 kalenderdagar därefter. Vid utökad kredittid med 30 kalenderdagar betalas fakturan i
slutet av månaden efter faktureringsmånaden. För utökad kredittid debiteras särskild årsavgift enligt vid var tid gällande
prislista.
För att uppfylla kraven på identifiering ska kopia av kortinnehavarens ID-handling (körkort ,svenskt pass, identitetskort utfärdat av svensk myndighet eller svenskt certifikat, eller utländskt pass) kopieras in nedan eller bifogas separat.

Plats för kopia av
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ID-handling

Danske Bank A/S, Danmark
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FÖRETAGSKORT
AVTAL KORTINNEHAVARE
Kort med personligt betalningsansvar
Sida 3 av 3

Bankens behandling av personuppgifter
Banken behandlar de personuppgifter som lämnas i detta dokument. Adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga
personadressregistret (SPAR). Personuppgiftsansvarig är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial.
Behandlingen av uppgifter sker för att banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag.
Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring,
metod- och affärsutveckling samt riskhantering.
Personuppgifterna kan – om kunden inte begärt direktreklamspärr – komma att användas för att rikta direktreklam och
erbjudanden av olika slag till Användaren.
Behandling av personuppgifterna kan – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske av bolag i koncernen och av
företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster.
Användaren som vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av banken och bolag
inom koncernen kan skriftligen begära detta från banken på telefonnummer 0752-48 00 00. Användare som vill begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan också vända sig till banken.

Efter ansökan och kreditprövning kan Banken bevilja kredit/inköpsgräns på kontot. Kreditupplysning kan därvid komma
att inhämtas. Banken förbehåller sig rätten att avslå ansökan om kort eller kredit eller att bevilja lägre kredit/inköpsgräns än sökt utan att lämna särskild motivering. Banken förbehåller sig rätten att informera arbetsgivaren om avslag på
kredit-/inköpsgräns.
Kortet får endast användas av Kontohavare för transaktioner i tjänsten. Kontohavaren medger att Banken lämnar ut
uppgifter om transaktioner på Kortkontot till Företaget.
Vid var tid gällande villkor för produkter och tjänster enligt detta avtal finns tillgängliga på bankens hemsida eller tillhandahålles på kortinnehavarens begäran genom arbetsgivaren. Kortinnehavaren förbinder sig att ta del av villkoren och
förklarar sig härmed bunden av dessa.
Undertecknad bekräftar härmed att kopian ovan överensstämmer med originalet av min ID-handling samt att jag tagit
del av ovanstående information och informationen om bankens behandling av lämnade personuppgifter.

Underskrift kortinnehavare
Ort och datum

Namnunderskrift
Namnförtydligande

Underskrift företag
Dfind Finance AB:s bekräftelse av kortbeställningen enligt Huvudavtal Företagskort, har skett på separat handling.
Underskrift av Banken
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Danske Bank A/S, Danmark,
Sverige Filial
Ort och datum

Bankens notering
Kundkontor (Clearingnummer)

Handläggare

Large Customers Sweden, 1318
Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen

MEDGIVANDE TILL BETALNING
VIA AUTOGIRO

Bilaga
Sida 1 av 1
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska
kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens
konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör.
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta
kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i
samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och
betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att
betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det
innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin
betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens
betaltjänstleverantör och betalaren.
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Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det
konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta
betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för
kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket
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