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Script: A7620.start::ready:form
* TEST * Kryssa för att se hur det kommer se ut på IKP *TEST *
Denna del är endast vid test, använd antingen de fem kryssrutorna nedan för att visa blanketter, eller svara på frågorna nedan.
Önskas kort med köpgräns eller utan köpgräns?
Ska betalningsansvaret ligga på företaget eller kortinnehavaren?
A7532
A7533
A7534
A7535
Ansökan SEB:s Corporate Limit
Företaget betalningsansvarigt
Avtalsnummer
Uppgifter om företaget
SEB:s Corporate Limit beställs för. Vid beställning av fler än ett kort, bifoga "Tillägg SEB:s Corporate Limit" A7540
Efternamn*
Förnamn (tilltalsnamn*
-
Personnummer*
Mobiltelefonnummer
E-postadress (Fyll i för att ta del av nya erbjudanden och information)
Tilläggstjänster
-
Företagets organisationsnummer*
Köpgräns - enstaka köp, SEK
Köpgräns - 30 dagar, SEK
Företagets fullständiga namn*
Faktureringsadress
Postnummer
Ortnamn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Underskrift
Behörig firmatecknares namnteckning
Datum
Namnförtydligande
-
Personnummer
Legitimationskontroll (typ, nr, sign). Fylls i av banken
Kontantuttag
Kortleveransadress
Postnummer
Ortnamn
Adress (om annan än mantalsskrivningsadress)
Postnummer
Ortnamn
Företagets namn på kortbrickan (max 26 tecken)
Kontaktperson, namn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Önskad betaltid för fakturan (10 dagar ingår i årsavgiften)
Årsavgiften debiteras (endast vid individuell fakturering)
Moderbolagets namn (om sökande är dotterbolag)
-
Organisationsnummer
Bankförbindelse (bankens namn samt kontaktpersonens namn)
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Anställningsnummer
Fyll även i blanketten "Medgivande till betalning genom Autogiro" på näst sista sidan. För att öppna den, klicka här.
AFN-kod
Clearingnummer
Handläggare (S-id)
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
300
Ytterligare information av värde för kreditbedömningen, t.ex. eventuell ändringsanmälan till Bolagsverket beträffande styrelse-/bolagsändring lämnas på separat bilaga.
Skicka ansökan till
Frisvar, SEB:s Corporate, Svarspost 2008 1109,  110 07 Stockholm. 
Portot är betalt.
A7532 (AF) MP-id 776 778 130211
.\A7532_barcode.tif
Kundansvarig (S-id)
This is a 'Process Fields' item within a hidden subform, causing Workspace to display the Save (as Draft) button WITHOUT an additional Complete button. Check  http://forums.adobe.com/message/3366634 for more info.
Bankens noteringar
om att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Jag har tagit del av villkoren och förbinder mig att följa villkoren.  Avtalet anses ingånget den dag SEB Kort Bank AB beviljar ansökan.
Jag ansöker om SEB:s Corporate Limit och försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Vid var tid gällande Allmänna villkor med prisbilaga finns tillgängliga på
www.seb.se/foretagskort, alternativt kan erhållas av SEB Korts kundcenter. Jag är medveten
This is a 'Process Fields' item within a hidden subform, causing Workspace to display the Save (as Draft) button WITHOUT an additional Complete button. Check  http://forums.adobe.com/message/3366634 for more info.
Ansökan SEB:s Corporate Limit
Personligt betalningsansvar
Avtalsnummer
Personuppgifter sökande
-
Arbetsgivarens organisationsnummer*
Avdelning
Anställningsnr
Köpgräns - enstaka köp, SEK
Köpgräns - 30 dagar, SEK
Arbetsgivarens fullständiga namn*
Adress
Postnummer
Ortnamn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Kontantuttag
Jag har bytt avdelning/arbetsgivare och vill över-
föra befintligt kort till ny avdelning/arbetsgivare
Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten.
Mitt SEB:s Corporate nummer är
Efternamn*
Förnamn (tilltalsnamn*
-
Personnummer*
Årsinkomst, kr*
Mobiltelefonnummer
E-postadress (Fyll i för att ta del av nya erbjudanden och information)
Tilläggstjänster
Jag medger att SEB Kort Bank AB får lämna ut 1) de personuppgifter som SEB Kort Bank AB behandlar om mig, och 2) fullständig information om samtliga transaktioner på mitt SEB:s Corporate Limit med personligt betalningsansvar till min arbetsgivare eller till de mottagare som min arbetsgivare vid var tid anvisar. Detta medgivande gäller tills dess det skriftligen återkallas av mig.
Underskrifter
Arbetsgivare
Arbetsgivaren bekräftar härmed med sin underskrift att kontosökande person är anställd på ovan angivet företag.
Datum
Underskrift firmatecknare
Kontosökande
Jag ansöker om SEB:s Corporate Limit och försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga. Vid var tid gällande Allmänna villkor med prisbilaga finns tillgängliga på
www.seb.se/foretagskort, alternativt kan erhållas av SEB Korts kundcenter. Jag är 
medveten  om att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Jag har tagit del av villkoren och förbinder mig att följa villkoren.  Avtalet anses ingånget den dag SEB Kort Bank AB beviljar ansökan.
Legitimationskontroll (typ, nr, sign). Fylls i av banken
Sökandes namnteckning
.\barcodes\A7533_barcode.tif
AFN-kod
Clearingnummer
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
Uppgifter om arbetsgivaren
Information om personuppgifter
Handläggare (S-id)
Kundansvarig (S-id)
A7533 (AF) MP-id 777 121001
Fyll även i blanketten "Medgivande till betalning genom Autogiro" på näst sista sidan. För att öppna den, klicka här.
Bankens noteringar
Ansökan SEB:s Corporate
Företaget betalningsansvarigt
Avtalsnummer
Uppgifter om företaget
-
Företagets organisationsnummer*
Företagets fullständiga namn*
Faktureringsadress
Postnummer
Ortnamn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Kortleveransadress
Postnummer
Ortnamn
Företagets namn på kortbrickan (max 26 tecken)
Kontaktperson, namn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Önskad betaltid för fakturan (10 dagar ingår i årsavgiften)
Årsavgiften debiteras (endast vid individuell fakturering)
Moderbolagets namn (om sökande är dotterbolag)
-
Moderbolagets organisationsnummer
Bankförbindelse (bankens namn samt kontaktpersonens namn)
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
Efternamn*
SEB:s Corporate beställs för. Vid beställning av fler än ett kort, bifoga "Tillägg SEB:s Corporate" A 7541
Förnamn (tilltalsnamn)*
-
Personnummer*
Mobiltelefonnummer
Anställningsnummer/Kostnadsställe
Adress (om annan än mantalsskrivningsadressen)
Postnummer
Ortnamn
E-postadress (Fyll i för att ta del av nya erbjudanden och information)
Tilläggstjänster
Underskrift
Datum
Behörig firmatecknares namnteckning
AFN-kod
Clearingnr
300
medveten/na om att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Jag/vi har tagit del av villkoren och förbinder mig/oss att följa villkoren. Avtalet anses ingånget den dag SEB Kort Bank AB beviljar ansökan.
Jag/Vi ansöker om SEB:s Corporate och försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga.
Vid var tid gällande Allmänna villkor med prisbilaga finns tillgängliga på
www.seb.se/foretagskort, alternativt kan erhållas av SEB Korts kundcenter. Jag/Vi är 
Ytterligare information av värde för kreditbedömningen, t.ex. eventuell ändringsan-
mälan till Bolagsverket beträffande styrelse-/bolagsändring lämnas på separat bilaga.
Skicka ansökan till 
Frisvar, SEB:s Corporate, Svarspost 2008 1109,  110 07 Stockholm.Portot är betalt.
.\A7534_barcode.tif
A 7534 (AF) MP-id 779 780 130211
Handläggare (S-id)
Kundansvarig (S-id)
This is a 'Process Fields' item within a hidden subform, causing Workspace to display the Save (as Draft) button WITHOUT an additional Complete button. Check  http://forums.adobe.com/message/3366634 for more info.
Fyll även i blanketten "Medgivande till betalning genom Autogiro" på näst sista sidan. För att öppna den, klicka här.
Bankens noteringar
-
Personnummer
Legitimationskontroll (typ, nr, sign). Fylls i av banken
Namnförtydligande
This is a 'Process Fields' item within a hidden subform, causing Workspace to display the Save (as Draft) button WITHOUT an additional Complete button. Check  http://forums.adobe.com/message/3366634 for more info.
Ansökan SEB:s Corporate
Personligt betalningsansvar
Avtalsnummer
-
Arbetsgivarens organisationsnummer*
Arbetsgivarens fullständiga namn*
Uppgifter om arbetsgivaren
Avdelning
Anställningsnummer
Adress
Postnummer
Efternamn*
Förnamn (tilltalsnamn)*
-
Personnummer*
Årsinkomst, kr*
0
0
0
E-postadress (Fyll i för att ta del av nya erbjudanden och information)
Tilläggstjänster
Datum
Underskrift firmatecknare
.\A7535_barcode.tif
Jag ansöker om SEB:s Corporate och försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga.
Vid var tid gällande Allmänna villkor med prisbilaga finns tillgängliga på
www.seb.se/foretagskort, alternativt kan erhållas av SEB Korts kundcenter. Jag är
medveten om att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid kreditupplysning kan komma att inhämtas. Jag har tagit del av villkoren och förbinder mig att följa villkoren.  Avtalet anses ingånget den dag SEB Kort Bank AB beviljar ansökan. 
Skicka ansökan till  Frisvar, SEB:s Corporate, Svarspost 2008 1109,  110 07 Stockholm. Portot är betalt.
AFN-kod
Clearingnr
303
Om inget belopp anges anses sökt kreditutrymme vara 20 000 kr.
0
0
0
kr
Arbetsgivare
Arbetsgivaren bekräftar härmed med sin underskrift att kontosökande person är anställd på ovan angivet företag.
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
Handläggare (S-id)
Kundansvarig (S-id)
A 7535 (AF) MP-id 781 121001
Fyll även i blanketten "Medgivande till betalning genom Autogiro" på näst sista sidan. För att öppna den, klicka här.
Bankens noteringar
Jag har bytt avdelning/arbetsgivare och vill över-
föra befintligt kort till ny avdelning/arbetsgivare
Ortnamn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Personuppgifter sökande
Mitt SEB:s Corporate nummer är
*
*
*
*
*
*
Mobiltelefonnummer
Delbetala
Information om personuppgifter
Underskrifter
Kontosökande
Sökande namnteckning
Legitimationskontroll (typ, nr, sign). Fylls i av banken
Jag medger att SEB Kort Bank AB får lämna ut 1) de personuppgifter som SEB Kort Bank AB behandlar om mig, och 2) fullständig information om samtliga transaktioner på mitt SEB:s Corporate med personligt betalningsansvar till min arbetsgivare eller till de mottagare som min arbetsgivare vid var tid anvisar. Detta medgivande gäller tills dess det skriftligen återkallas av mig
Välj det kreditutrymme du önskar, dock max 20 % av din årsinkomst:
OBS! Du har fortfarande ingen övre köpgräns på ditt kort.
Enligt vår säkerhetspolicy ber vi dig endast fylla i de öppna fälten
2011-09
2012-08-22
Group IT
1.3
SEB Kort
Ansökan SEB:s Corporate
A 7620
Anna Åhlander
Skicka ansökan till:
Här kan du lämna uppgifter om ditt företag som kan underlätta kreditbedömningen.
Om företaget är nystartat, komplettera med en kortfattad beskrivning av företagets verksamhet.
Frisvar
SEB:s Corporate
2008 1109
110 07 Stockholm
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
Medgivande till betalning genom Autogiro
SEB:s Corporate
Avtalsnummer
-
Personnummer/Organisationsnummer
Namn/Företagets fullständiga namn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Kontaktperson, namn
Autogirosökande
Datum
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnteckning/Firmatecknares namnteckning
Ev. betalares namnteckning
(innehavare av konto för Autogiro om annan än Autogirosökande)
Skicka ansökan till  Frisvar, SEB:s Corporate, Svarspost 2008 1109,  110 07 Stockholm. 
Portot är betalt.
Jag/Vi har tagit del av och godkänner villkoren för medgivande till betalning genom Autogiro.
Postadress: SEB Kort, 103 83 StockholmTelefon: Växel + 46 8 14 70 00. Kundcenter +46 774 48 28 08E-post: kundservicekortforetag@seb.se          www.seb.se/foretagskort
Konto att belasta
Betalare Om innehavaren av det angivna bank-/personkontot är annan än företaget/kortinnehavaren ifylls även nedanstående.
Underskrifter
*         Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland 5 siffror, ex. 8237-9XXXX. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det, ange 6000).Har du personkonton i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.
-
Bankkontonummer (inkl. clearingnr)*/Personkonto-/Bankgirokontonummer
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Bank (bankens namn samt ort)
A 7542 (-) 120508
-
Personnummer/Organisationsnummer
Namn/Företagets fullständiga namn
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Telefonnummer (inkl. riktnr)
Kontaktperson, namn
.\barcodes\A7542_barcode.tif
Villkor för Autogiro
Medgivande till betalning via AutogiroUndertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller från det konto som är anslutet till angivet bankgironummer, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
AllmäntAutogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.  
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.
Information om betalningBetalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av 
betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.  
 Täckning måste finnas på kontotBetalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelseMedgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
A 7542 (-) 120508
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