Forbeholdt banken
O/N-gr.:

Ansøgning om Mastercard

Regnr.:
Eksp. nr.
Eksp. underskrift:

Jeg ønsker at ansøge om

Mastercard Standard uden forsikring med tilhørende kredit på 30.000 kr.
Mastercard Standard med tilhørende kredit på 30.000 kr.
Mastercard Gold med tilhørende kredit på 50.000 kr.
Mastercard Platinum med tilhørende kredit på 100.000 kr.

eller 250.000 kr

(Ønsker du loungeadgang skal der udfyldes særskilt ansøgning til dette.)

Ansøgers oplysninger

Jeg er allerede kunde i BankNordik:

Ja

Nej

Navn:
CPR-nr.:
Adresse:
Postnr., by:
Telefon:
Afregning

Mobil:

Tlf. arb.:

Den månedlige betaling beregnes ud fra saldoen pr. medio måneden og forfalder til betaling
hver den første bankdag i efterfølgende måned. Jeg er opmærksom på, at beløbet skal hæves
på lønkonto i BankNordik.
Jeg ønsker følgende månedlige afvikling af kreditten:
Hele saldoen (100 %)
Fast beløb kr.

(min. 10 % af saldoen medio måneden)

Fast procentsats:
10 %
Erklæring

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 % (min. 500 kr.)

Jeg har modtaget, læst og accepteret kortbestemmelser og prisliste, ligesom jeg bekræfter rigtigheden
af oplysningerne i denne ansøgning.
Jeg erkender at skylde BankNordik det beløb, der måtte være trukket på kortkontoen med eventuelt
tillæg af rente, overtræksrente samt gebyrer og omkostninger, jf. § 11 i Lov om visse betalingsmidler.
Jeg accepterer, at:
. BankNordik vurderer min økonomi og eventuelt indhenter oplysninger hos eller videregiver op
lysninger til kredit-oplysningsbureauer og pengeinstitutter om både nuværende og evt. tidligere
engagementer med BankNordik,
. BankNordik løbende vurderer min økonomi,
. der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til kortet. Oplysninger om samarbejds
partnere fås i BankNordik filialer og på www.lpmastercard.dk,
. BankNordik er berettiget til at udveksle oplysninger med en samarbejdspartner. Oplysningerne
bruges til at etablere og administrere tillægsydelser, der er knyttet til kortet, og ved eventuel
skadebehandling,
. aftalegrundlaget for Mastercard
MasterCard består af denne ansøgningsblanket, kortbestemmelserne og
prislisten.
Jeg giver samtykke til, at:
BankNordik kan sende mig information og markedsføring om eksisterende og kommende sam
arbejdspartneres virksomhed og om indløsningssteder, der tilbyder fordele i kraft af rabat eller
en særlig service, når kortet anvendes,
. BankNordik kan, som kortudsteder, sende mig favorable tilbud på rejser, flybilletter, hotelophold
og lignende
. modtage nyhedsbreve, magasiner og lignende, som kan indeholde markedsføring af andre
virksomheders produkter inden for områderne rejse, livsstil, kultur og lignende.

.

Ovennævnte samtykke er en forudsætning for at have kortet. Jeg er opmærksom på, at BankNordik
modtager provision ved kortets anvendelse i forretninger mv.

Dato:

Underskrift:

BankNordik · Tlf. +45 76 97 80 00 · Fax +45 32 66 66 01 · www.banknordik.dk

