*

*

Fleksibel betaling
Forhøjelse

Denne ansøgning behandles maskinelt, udfyld derfor venligst med blokbogstaver inden for felterne. Evt. øvrige oplysninger skal gives direkte til Diners Clubs KreditService.

Personlige oplysningeR. Venligst vedlæg kopi af seneste lønseddel
CPR-nr.

Diners Club medlemsnummer

*

Fornavn		

*

*

*

* *

Efternavn

Adresse

Postnr.

By					

Telefon dag

Telefon mobil

+

+
Ansættelsesforhold
Lønmodtager

Selvstændig

Studerende

Pensionist

Arbejdsledig

Hjemmegående

Andet

Ansat hos

240114

Månedlig indkomst: Brutto kr.

Netto kr.

Jeg ønsker et kreditmaksimum på:

Formue kr.

. 0 0 0

kr.

Den månedlige mindstebetaling er 3% - dog mindst 300 kr. (Den aktuelle rente og ÅOP fremgår på dinersclub.dk)
Ved betaling via Betalingsservice opkræves minimumsbeløbet 3% af saldoen. Der vedlægges altid et indbetalingskort til betaling
af evt. større beløb.

Elektronisk markedsføring

Diners Club, Eurocard og SEB Kort må i overensstemmelse med reglerne i Markedsføringslovens § 6, kontakte mig via e-mail (og/eller SMS) med tilbud om nye eller forbedrede kortprodukter, nye eller forbedrede
forsikringsprodukter, kreditprodukter, særlige kundetilbud og events i form af kulturarrangement, rejser, tilbud på vin, restaurantbesøg o.l. rabatordninger.Ved forsikringsprodukter samt kundetilbud og events benytter
Diners Club sig af forskellige underleverandører.
Ja

Nej

Email:

3005

Underskrift
Jeg har læst og accepteret Kortbestemmelser for Diners Club Privatkort. Bestemmelsernes pkt. 7 er specielt relateret til kreditaftaler. Kortbestemmelserne findes også på dinersclub.dk.Aftalegrundlaget for kreditten består af dette ansøgningsskema, bestemmelserne med prisblad og bekræftelsesbladet. Bekræftelsesbrev og de fuldstændige kortbestemmelser vil blive sendt ved etablering af kreditten. Jeg erklærer, at jeg
ikke er registreret i RKI eller Debitor registret og bekræfter, at jeg de sidste 5 år ikke har misligholdt betalings- eller kreditaftale hos nogen betalings- eller kreditkortselskab. Jeg erklærer samtidig, at jeg inden aftalens indgåelse har fået stillet det udfyldte skema ”Standardiserede Europæiske forbrugeroplysninger” til rådighed.
Dato

Underskrift

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

