MA STERCAR D
BUSINESS D E BIT
A ns øgning om
M as terC ard Bus ine s s D e bi t

Jeg ønsker ekspreslevering
Ansøgningen er sendt pr. fax. Original skal fremsendes

De stjernemarkerede felter SKAL som minimum udfyldes.
Firmaoplysninger
Firmanavn *
CVR-nr. *

Erhvervskonto, kortet/kortene skal knyttes til *

Personlige oplysninger
CPR-nr. *

Navn som i pas (maks. 22 karakterer kan præges på kortet inkl. mellemrum) *

Privat adresse *
Postnummer *

By *

Land *

Mobiltelefon erhverv * (husk landekode f.eks. DK+45)

Privat telefon/mobil

E-mail erhverv

Evt. medarbejdernummer

Sprog - al fremtidig information fra Danske Bank ønskes på

Dansk

Engelsk

Kortmaksimum og udbetaling i pengeautomater *
Kortmaksimum (30 dage) *
kr.
(1.000 kr. - 1.000.000 kr.) Der kan dog ikke hæves over saldoen på den tilknyttede erhvervskonto.

Kortholder kan hæve kontanter i pengeautomater på kortet *

JA

NEJ

(sæt kryds)

Hvis ja,
Maksimumbeløb, som kortholder kan hæve pr. døgn (Standard 6.000 kr). Andet maksimum

kr.
(0 kr. - 15.000 kr.)

Andet kortmaksimum til det valgte kort

Eksisterende kortnummer

kr.

Pinkode (kun et kryds) *
Jeg ønsker en selvstændig pinkode
til mit MasterCard Business Debit kort

Jeg ønsker at have samme pinkode til mit MasterCard Business Debit kort, som jeg har
til mit nedenstående kort udstedt af Danske Bank
Kortnummer

Korttype

Attestering
Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne ansøgning er rigtige. Jeg skriver under på, at jeg har læst og accepteret kortbestemmelserne og
prislisten for MasterCard Business Debit.
Jeg accepterer, at
- kortet udelukkende må anvendes til erhvervsmæssigt brug, dvs. til at betale udgifter på vegne af virksomheden,
- aftalegrundlaget for MasterCard Business Debit består af denne ansøgningsblanket, kortbestemmelserne og prislisten.
Jeg er opmærksom på, at banken modtager provision, når jeg bruger kortet i forretninger m.v.

Dato *

Ansøgers underskrift *

Husk at underskrive
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Legitimation – skal vedlægges
Som legitimation vedlægges kopi af *

ID-kort

Kørekort

Pas

Løbenr.

Udløb

Firmaets bekræftelse
Attestering
Vi bekræfter kortbestillingen ifølge den firmaaftale, der er indgået om MasterCard Business Debit kort.
Ligeledes attesterer vi at de fremsendte kopier af ansøgers legitimationsdokumenter svarer til originalerne.

Firmastempel *

Navn på tegningsberettigede/fuldmagtshaver *

Navn på tegningsberettigede/fuldmagtshaver *

Dato *

Dato *

Tegningsberettigedes/fuldmagtshavers underskrift *

Tegningsberettigedes/fuldmagtshavers underskrift *

Husk at underskrive

Original firmakortansøgning skal altid sendes til Danske Bank.
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