OP Corporate Gold
Luottorajan korotus, koontilaskutus
Höjning av kreditgräns, samlingsfakturering
Kaikki kentät täytettävä. Lomake luetaan koneellisesti / Fyll i alla fält. Ansökan behandlas elektroniskt.
Yrityksen tiedot / Information om företaget
Y-tunnus / FO-nummer

Yrityksen virallinen nimi / Företagets officiella namn

Osoite / Adress

Postinumero / Postnummer

Postitoimipaikka / Postanstalt

Yrityksen yhteyshenkilö korttiasioissa / Företagets kontaktperson i kortärenden

Yhteyshenkilön puhelin / Kontaktpersonens telefon
+

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite / Kontaktpersonens E-postadress

Toivottu luottoraja (yrityksen kaikki kortit yhteensä)
Ny önskad kreditgräns (för företagets samtliga kort tillsammans)

3 000 €

5 000 €

10 000 €

€

Jos yritus on toiminut alle 3 vuotta, on tase- ja tuloslaskelma liitettävä hakemukseen. Vänligen bifoga bokslutsuppgifter till ansokan om företaget har varit verksamt i mindre än 3 år.

Yrityksen allekirjoitus
Jos allekirjoittajalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on hakemukseen liitettävä kopio allekirjoittajan passista sekä osoitetiedot.
Olemme hyväksyneet yleiset ehdot ja vakuutamme, antamamme tiedot oikeiksi. Vahvistamme kaikkien korttien käytöstä johtuvista vaateista.
Valtuutamme kortinmyöntäjän hankkimaan lisätitoja muista lähteistä luottotietojen tarkistuksen yhteydessä. Hyväksymme, että kortinmyöntäjä antaa tietoja hakemuksestamme, hakemusprosessista sekä korteistamme, korttitileistämme ja kortinhaltijoista yrityksille, jotka kuuluvat OP Ryhmään.
Vi förbinder oss att följa de allmänna villkoren och bekräftar att lämnad information är korrekt. Vi bekräftar att vi är ansvariga för all användning av korten. Vi är medvetna om att som en del av sedvanlig kreditprövning kan övrig information inhämtas. Vi godkänner att kortutgivaren ger information om vår ansökan, ansökningsprocessen samt våra kort, kortkonton och kortinnehavare till företag
som tillhör OP Gruppen.

OPCG 2101 FISE

20191011

Päiväys / Datum

Toimivaltaisen nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys / Underskrift av behörig firmatecknare och namnförtydligande

Nimenselvennys / Namnfortydligande

Palauta hakemus osoitteella:
Returnera ansökan till:
OP Corporate Gold, issued by
SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike
Sopimus: 5021572, Korttihakemukset,
00003 VASTAUSLÄHETUS

OP Corporate Gold, issued by
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial
Avtal: 5021572, Kortansökningar,
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

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

