
Sähköinen tiedonsiirto matka
- ja kuluhallintajärjestelmään
– Hakemus tiedoston toimittamisesta
kolmannelle osapuolelle

Yrityksen nimi

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön puhelinnumero Yrityksen Y-tunnus Maakoodi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yrityksen tiedot

Allekirjoitus
Annamme täten valtuuden yrityskorttiemme tapahtumatietojen siirtoon hallinnointi- ja raportointitarkoituksessa edellä mainitulle järjestelmätoimittajalle. Lomakkeen allekirjoittaa valtuutettu 
nimenkirjoittaja

Päiväys Valtuutetun nimenkirjoittajan allekirjoitus

Yllä olevan allekirjoittajan nimi

Järjestelmätoimittaja
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Palvelun käytöstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen hinta. Kortinmyöntäjällä on oikeus muuttaa hintoja tai irtisanoa palvelu. Hinnanmuutoksesta tai irtisanomisesta on ilmoitettava 
yritykselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen sen voimaanastumista. Jos yritys haluaa irtisanoa tämän palvelun, siitä on ilmoitettava kortinmyöntäjälle sekä järjestelmätoimittajalle.

Palvelujen hinnat

Acubiz

Aditro Expense

Basware TEM 

SAAS-jälleenmyyjä:_____________ 

 Bezala

 Concur

 Dicom

 Findity

Flex

 Procountor

Visma M2

SAAS-jälleenmyyjä: ___________ 

Visma .Net Expense

Tiedostot tulee toimittaa valitulle järjestelmätoimittajalle. Tämä edellyttää voimassa olevaa sopimusta yrityksesi ja valitun järjestelmätoimittajan välillä.

Muu järjestelmätoimittaja (kirjoita järjestelmätoimittajan nimi ja yhteystiedot) 
Järjestelmätoimittajan nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Tiedoston toimittaminen sähköisesti edellyttää sitä, että kortinmyöntäjällä on voimassa oleva sopimus järjestelmätoimittajan kanssa.
Palvelun toimittamisen vaatimuksena on, että järjestelmätoimittajan järjestelmä on palvelin- tai pilvipohjainen eikä korttinumeroa käytetä avaimena.

+

Päiväys Valtuutetun nimenkirjoittajan allekirjoitus

Yllä olevan allekirjoittajan nimi

Muista liittää mukaan päivitetty luettelo kortinhaltijoiden henkilönumeroista (HR ID).

–

Valitse tuotteellesi tarvittavat palvelut

Private liability cards

OP Corporate Gold -yrityskortit

Päivittäiset 
tapahtumatiedostot

Kuukausittaiset 
täsmäytystiedostot

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

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

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