Handelsbanken MasterCard
Der ansøges om:
Handelsbanken Classic uden forsikring med en forbrugsgrænse på ________________ kr. (min. 25.000 kr.)
Handelsbanken Classic med en forbrugsgrænse på________________ kr. (min. 25.000 kr.)
Handelsbanken Gold med en forbrugsgrænse på ________________ kr. (min. 35.000 kr.)
Handelsbanken Platinum med en forbrugsgrænse på ________________ kr. (min. 50.000 kr.)
Handelsbanken Familiekort – uden forsikring
* Skal udfyldes

Hovedkortholder
Navn*

CPR-nr.*

Telefon privat*

Mobiltelefon

E-mail

Pinkode
Jeg ønsker samme pinkode som på et andet af mine udstedte kort i Handelsbanken
Anfør kortnummer – første fire cifre og sidste fire cifre: __________________ X X X X X X X X ___________________

Familiekortholder
Navn*

CPR-nr.*

Adresse*
By*

Postnummer*

Telefon privat*

E-mail

Mobiltelefon

Pinkode - Familiekort
Jeg ønsker samme pinkode som på et andet af mine udstedte kort i Handelsbanken
Anfør kortnummer – første fire cifre og sidste fire cifre: __________________ X X X X X X X X ___________________

Betaling af forbrug
Fuld betaling af forbruget. (Der beregnes ikke rente af saldo på kortet).
Procent afvikling _____%, dog minimum 5%. (Der beregnes rente af den resterende saldo på kortet).
Den månedlige betaling hæves på konto:
Reg.nr. ________________ Kontonr. ________________________________

Erklæring
Information og erklæring
Jeg bekræfter rigtigheden af oplysningerne i denne ansøgning.
Jeg har læst og accepteret:
1. Kortbestemmelser for MasterCard, 2. Almindelige forretningsbetingelser, 3. Prisliste.
Jeg erkender at skylde handelsbanken det beløb, der måtte være trukket på kortkontoen med eventuelt tillæg af rente, overtræksrente samt gebyrer og
omkostninger, jf. § 62 i lov om betalingstjenester.

Jeg giver samtykke til at:
- Handelsbanken kan sende mig information og markedsføring om eksisterende og kommende samarbejdspartneres virksomhed og om
indløsningssteder, der tilbyder fordele i kraft af rabat eller en særlig service, når kortet anvendes.
- Handelsbanken 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.

___________________
Dato

________________________________
Underskrift Hovedkortholder

________________________________
Underskrift Familiekortholder
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Jeg accepterer at:
- Aftalegrundlaget for MasterCard består af denne ansøgningsblanket, Kortbestemmelser for MasterCard, Almindelige forretningsbetingelser og
Prislisten, som jeg har læst og accepteret. Dokumenter kan hentes via denne ansøgning (link), på www.handelsbanken.dk/vilkaar og udleveres i
Handelsbankens afdelinger.
- Handelsbanken løbende vurderer min økonomi.
- Der kan knyttes de til enhver tid eksisterende tillægsydelser til kortet. Oplysninger om samarbejdspartnere findes www.handelsbanken.dk/vilkaar eller
fås i Handelsbankens afdelinger.
- Handelsbanken 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.
- Ved at udstedelse af familiekort gives der fuldmagt til, at det nævnte kort udstedes og erklærer mig enig i, at jeg som fuldmagtsgiver indestår for enhver
forpligtelse, der måtte følge heraf. Familiekortet kan kun opsiges med virkning fra det tidspunkt, hvor kreditkortet er tilbageleveret og Handelsbankens
tilgodehavende er betalt.

