Eurocard Portal søknad
Administrere kort og konti og få en oversikt over selskapets fakturaer, betalinger og transaksjoner.

Selskapsinformasjon Som ny kunde må du også huske å fylle ut og legge ved skjemaet «Informasjon om reelle eiere» (tilgjengelig på Eurocards nettside)
Selskapets organisasjonsnummer – 9 siffer
Det finnes flere organisasjonsnummer og navn - vennligst legg ved informasjonen.
Vennligst merk at du må være signaturberettiget for alle selskapene du søker på vegne av.
Selskapets fulle navn

Fakturaaddresse

Postnummer

Poststed

Land

Administratorrettigheter (kun ett valg)
Spesifiser hvilke tilgangsrettigheter administratoren skal ha.
Superadministrator - Med tilgang til alle tjenester og alternativer som selskapet har søkt om, inkludert muligheten til å søke om nye kort og konti, administrere kort og konti, begrense bruk av kort
og konti samt mulighet til å opprette nye administratorer.
Administrator - Kun begrenset tilgang til å se kort og konti, kontoaktiviteter og mindre oppdateringer av ansattes ID og e-postadresse på konti.
NB: Hvis bedriften har bedt om tilgang til Flexible limit eller Statistics, må administratorer ha superadministrator-rettigheter for å få tilgang og jobbe i disse modulene.

Administrator information — ansvarlig for bruk av Eurocard Portal
Fornavn

Etternavn

Nordisk fødselsnummer*
Nasjonalitet

Svensk

Dansk

Finsk

Norsk

Annen

Mobilnummer (inklusiv landkode)
+
E-postaddresse

og ønsker å legge til selskapets organisasjonsnummer over til min bruker-ID
(Vennligst fyll også inn din personlige informasjon ovenfor)

Jeg er eksisterende Eurocard Portal-bruker med bruker-ID:

Signaturer
Administrators signatur

200921

Jeg har lest vilkår og betingelser for Eurocard Portal og samtykker å overholde dem.

Dato

Administrators signatur

Signaturberettiget (i samsvar med de offisielle opplysningene i offentlige registre eller av personer som har fått fullmakt til å signere på vegne av selskapet)
Vi bekrefter herved at oppgitt informasjon er korrekt, og autoriserer ovennevnte person til å administrere våre kort og konti. Videre har vi lest og akseptert prislisten og vilkårene (tilgjengelig på
eurocard.com eller motatt fra Eurocard,) og forplikter oss til å overholde disse.
Dato

Signaturberettiget

Navn med trykte bokstaver

Nordisk fødselsnummer*
Nasjonalitet

Svensk

Dansk

Finsk

Norsk

Annen

Dansk

Finsk

Norsk

Annen

Navn med trykte bokstaver

Nordisk fødselsnummer*
Nasjonalitet

Svensk

9502 NO

* For å bekrefte begge personers identitet (både signaturberettiget og administratør), må følgende dokumentasjon legges ved:
Avtaler inngått i Danmark og Finland

Avtaler inngått i Sverige

Avtaler inngått i Norge

Personer med nordisk fødselsnummer
* Kopi av gyldig pass

Personer med nordisk fødselsnummer
* Ingen ytterligere dokumentasjon nødvendig

Personer uten nordisk fødselsnummer
* Kopi av gyldig pass
* Dokumentasjon som bekrefter personens utenlandske
adresse

Personer uten nordisk fødselsnummer
* Kopi av gyldig pass. Kopien må attesteres av et vitne (navn,
tlf.nr. og underskrift)
* Dokumentasjon som bekrefter personens utenlandske
adresse

Personer med nordisk fødselsnummer
* Kopi av gyldig pass. Kopien må attesteres av et vitne (navn, adresse, tlf.nr. og underskrift)
* Kopi av lønnslipp eller skatteseddel som bekrefter personens identitet
Personer uten nordisk fødselsnummer
* Kopi av gyldig pass. Kopien må attesteres av et vitne (navn, adresse, tlf.nr. og underskrift)
* Kopi av lønnslipp som bekrefter personens identitet
* Dokumentasjon som bekrefter personens utenlandske adresse

Send søknad til: Eurocard v/kredittavdelingen, P.B. 1373 Vika, 0114 Oslo
Eurocard utstedes av
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen
org.nr: 982 793 386

eurocardportal@eurocard.se
eurocardportal@eurocard.no
eurocardportal@eurocard.dk
eurocardportal@eurocard.fi
eurocardportal@eurocardinternational.com

eurocard.com

