*

*

Ansøgning om Rejsekonto i anden valuta end DKK
Denne ansøgning behandles maskinelt, udfyld derfor venligst med blokbogstaver inden for felterne. Evt. øvrige oplysninger skal gives direkte til Diners Club.
Rejsekonto + 20. Løbende måned plus 20 dage.
R
 ejsekonto + 35. Løbende måned plus 35 dage.

Vælg venligst valuta for denne konto:

EUR

USD

NOK

GBP

SEK

PLN

CVR-nr.

Firmanavn – selskabsform (Navn og adresse skal stemme overens med det danske CVR-nr.)

Adresse

Postnr.

By

Landekode (hvis ej DK)

Telefon		

Att. person (evt. bogholderi)

+
E-mail (bogholderiet/att. person)

Faktureringsadresse – hvis anden end firmaadresse

Postnr.

By

Landekode (hvis ej DK)

Kontonr.

Har virksomheden Rejsekonto hos Diners Club?
Ja

Nej Hvis ja, skyldes ansøgningen:

Ekstra Rejsekonto

Skift af rejsebureau

3 6 1 4 8 5

Er virksomheden eksisterende kunde hos SEB Kort?
Ja

Nej (Hvis nej, udfyld venligst ”KYC” dokumentet på www.dinersclub.dk under ”Firma” og indsend sammen med ansøgningen).

Faktura – bedes udfærdiget
Som standard

Fakturasprog

Andet – Kontakt Diners Club på tlf. 36 73 72 69

Dansk		

Engelsk

Faktureringsfrekvens – ved uge og 14 dages fakturering opkræves 50 kr. pr. fakturering.
1 gang om måneden (gratis)

1 gang hver 14. dag

1 gang om ugen

Faktureringsmedie – ved både papir og OIOUBL faktureres 50 kr. pr. faktura
Papir

Rejsebureau

OIOUBL

Forventet rejsebureau – indkøb – årligt

EAN nr.

5 7 9

Rejsebureau – navn

Tegningsberettigets underskrift – Hvis den tegningsberettigede ikke har et dansk personnummer, skal der vedlægges en kopi af pas samt kopi af dokumentation for den udenlandske adresse.
Fornavn

160418

Stilling

Jeg/vi har læst og accepteret kontobestemmelserne for Diners Club Rejsekonto og godkender, at Diners Club kan søge andre kilder til oplysning vedrørende min/vores ansøgning. Jeg/vi accepterer samtidig, at alle oplysninger om vores kundeforhold, herunder CVR-nr., kan videregives til og modtages fra de øvrige selskaber i SEB koncernen. Samtidig gives fuldmagt til ovennævnte rejsebureau til at belaste den nævnte Rejsekonto ved køb af rejseydelser. Nærværende fuldmagt er gældende indtil den skriftligt tilbagekaldes over for Diners Club Danmark A/S og rejsebureauet.

3000

CPR-nr.

Efternavn

Dato:				Firmaets underskrift af tegningsberettiget person

Diners Club Danmark, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige
Postboks 351 DK-0900 København C Telefon: +45 36 73 73 73 Telefax: +45 36 73 73 00
dinersclub@dinersclub.dk dinersclub.dk
Org.nr. (Sverige): 556412-7545 CVR-nr.: 32880002

