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Y-tunnus /  FO-nummer / Business ID Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn /Official company name 

Osoite / Adress / Address

Postinumero / Postnummer / Postal code Postitoimipaikka / Postanstalt / City 

Yrityksen vanha yhteyshenkilö, jos korvataan uudella / Nuvarande kontakt person ifall denna ersätts med en ny / Old contact person, if replaced by new

Uusi yhteyshenkilö korttiasioissa / Ny kontakt person i kortärenden / New contact person in card related matters

Yhteyshenkilön puhelin / Kontakt personens telefon / Contact person telephone

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite / Kontaktpersonens E-postadress / Contact person’s email address
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OP Corporate Gold
Ilmoitus yrityksen yhteyshenkilöstä
Anmälan om företagets kontaktperson
Notification of company contact person

Kaikki kentät täytettävä / Lomake luetaan koneellisesti / Fyll i alla fält. Ansökan behandlas elektroniskt.

Palauta hakemus osoitteella / Returnera ansökan till / Return the application to:

OP Corporate Gold, issued by
SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike
PL 566, FI-00101 HELSINKI

Puh. / Tel. 010 252 0520
yritysluotot@corporategold.fi
Y-tunnus / FO-nummer / Business ID: 1597729-5

OP Corporate Gold, issued by
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial
PB 566, FI-00101 HELSINGFORS

Yrityksen allekirjoitus / Företagets underskrift / Company signature

Päiväys / Datum / Date Toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys
  Underskrift av behörig firmatecknare och namnförtydligande
  Authorised company signatory’s name in block letters and signature
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