
Leverans av elektronisk 
rese- och utgiftsfil
– Ansökan om filleverans till tredje part

Företagets namn

Namn på kontaktperson

Kontaktpersonens telefonnr  Företagets reg.nr Landskod

Kontaktpersonens e-post

Företagsuppgifter

Namnteckning
Vi tillåter härmed distribuering av transaktionsdata på våra företagskort och konton i administrations- och rapporteringssyfte till tredje part som angivits ovan. Denna blankett skall undertecknas av 
behörig person.

Datum Behörig persons namnteckning

Ovanstående undertecknares namn

Partner
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Ett pris som sätts med effektiv prissättning tas ut för användning av tjänsten. Kortleverantören har rätt att ändra på priserna eller avbryta tjänsten. Prisförändringar måste meddelas företaget minst 
trettio (30) dagar före de träder i kraft. Om ett företag vill avbryta tjänsten måste kortleverantören och systemleverantören meddelas.

Pris på tjänster

Acubiz

Aditro Expense

Basware TEM 

SAAS-återförsäljare:____________ 

 Bezala

 Concur

 Dicom

 Findity

Flex

 Procountor

Visma M2

SAAS-återförsäljare: ___________ 

Visma .Net Expense

Filerna skall levereras till markerad partner. Ett avtal mellan ert företag och partnern krävs.

Annan partner (vänligen ange partnerns namn och kontaktuppgifter)
Partnerns namn Kontaktpersonens telefonnr

Kontaktpersonens  namn

Kontaktpersonens e-post

Elektronisk filleverans kräver att SEB Kort har ett befintligt Partneravtal med tredje part.
Denna leveranstjänst kräver att tredje parts system är värd- eller molnbaserat och inte använder kortnummer som nycklar.

+

Datum Behörig persons namnteckning

Ovanstående undertecknares namn

Kom ihåg att bifoga en aktuell lista med kortinnehavarens arbetstagarnummer.

Välj de tjänster din produkt behöver

Private liability cards

OP Corporate Gold – corporate cards

Dagliga 
transaktionsfiler

Månatliga 
transaktionsfiler

Returnera ansökan till:
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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