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Jyske Mastercard Indkøbskonto
Denne ansøgning behandles maskinelt, udfyld derfor venligst med blokbogstaver inden for felterne.

Bankoplysninger - udfyldes af Jyske Bank
Bank reg. nr.

Bankens telefonnummer

Bankrådgivers navn

Udfyldes af firmaet
CVR-nr.

Firmanavn

Adresse

Postnr.

By

Landekode (ej DK)

Telefon

+
Administrators/Brugers navn 		

Administrators/Brugers mobil nr.

+

–
Administrators/Brugers e-mail

Ønsket betalingsmåde
Betaling af forbrug på Indkøbskonto ønskes via
Reg.nr.

Kontonr.

Betalingsservice på

Indbetalingskort - faktura sendes til firmaadresse. Ønskes anden adresse, kontakt Jyske Mastercard, JB Support, tlf. 36 73 72 59, når kontoen er oprettet.

Elektronisk overførsel via EAN nr.:

Tegningsberettigede underskrift

111021

Fornavn

Efternavn

CPR-nr.*

–
Fornavn

Efternavn

CPR-nr.*

–
* For at bekræfte tegningsberettigedes identitet, skal kopi af pas vedlægges. Er tegningsberettigede ikke i besiddelse af et nordisk CPR-nr. skal der desuden vedlægges dokumentation for tegningsberettigedes adresse.

1504/J

Jeg har læst og accepteret kontobestemmelserne for Jyske Mastercard Indkøbskonto, herunder prisbladet, på jyskemastercard.dk eller i en papirbaseret udgave. Jeg bekræfter rigtigheden af oplysningerne i
denne ansøgning og godkender at kontoudsteder kan søge andre kilder til oplysning vedr. vores ansøgning, jf. kontobestemmelserne.
Det er alene den registrerede administrator/bruger, der kan benytte indkøbskontoen.
Kontohaver er forpligtet til at orientere administrator/bruger om, at kontoudsteder behandler persondata ifm. bestilling og betaling af indkøb. Læs mere om vores persondata politik på jyskemastercard.dk.
Jeg er indforstået med, at oplysninger om forbrug på indkøbskontoen kan behandles og videregives til virksomheden til bl.a. statistikformål. Jeg giver samtykke til, at alle oplysninger om kundeforholdet, herunder CVR-nr. kan videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i SEB-koncernen samt til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

Dato

Firmastempel og underskrift – Tegningsberettiget		

Dato

Firmastempel og underskrift – Tegningsberettiget		

Det underskrevne bestillingsskema sendes til:
Jyske MasterCard, JB Support, Postboks 351, 0900 København C
Postadresse
Kontoradresse
Telefon
Jyske Mastercard
Bernstorffsgade 50
+45 36 73 74 80
Postboks 351
DK-1577 København V
DK-0900 København C			

E-mail
jyskemastercard@sebkort.dk
Internetadresse
jyskemastercard.dk

CVR-nr.
25804759
ORG.nr.
556574-6624

Jyske Mastercard udstedes og administreres af SEB Kort Bank, Danmark, filial af SEB Kort Bank AB (Sverige)

