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Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509

Ansøgningsskema – erhverv
Sådan gør I, når I vil søge om en Sydbank Mastercard-aftale:
1.  Udfyld felterne i ansøgningsskemaet   2.  Udskriv alle siderne   3.  Aflever skemaet til Sydbank.

Oplysninger om firmaet:

Firmanavn på kortet/kortene (max 21 karakterer inkl. mellemrum)

Navn   CVR-nr. 

Adresse  Postnr./by  

Tlf.nr.                                                         Mobilnr.      Mail-adresse  

Oplys ønsket forbrugsgrænse på aftalen 

 30.000 kr. (Mastercard Classic, Gold Basis og Gold)

 40.000 kr. (Mastercard Gold Plus og Platinum)

Højere forbrugsgrænse: kr.

Afregningskonto (skal være en Sydbank-konto) 

Reg.nr.                                 Kontonr.  

Ved udstedelse af nye Sydbank Mastercard under denne aftale gives der fuldmagt til, at nedennævnte personer kan bestille nye  
Mastercard Business til ovenstående aftalekonto, herunder underskrive oplysninger om kortholderen.

  hver for sig

  i forening

Navn     Underskrift  

Navn     Underskrift  

Navn     Underskrift  

Navn     Underskrift  

   Fuldmagten gælder, indtil Sydbank har modtaget en skriftlig tilbagekaldelse.
   Vi har læst og accepteret de gældende ”Regler for Sydbank Mastercard Business”. Sydbank udsteder Sydbank Mastercard efter   
   individuel kreditvurdering af firmaets økonomi. 

  
Dato                                                        Tegningsberettigedes underskrift  

Ansøgningsskema – Mastercard erhverv
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Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509

Firmanavn på kortet/kortene (max 21 karakterer inkl. mellemrum) 

Oplysninger om kortbrugeren:

Navn   CPR-nr. 

Adresse  Postnr./by  

Tlf.nr.                                                        Mobilnr.      Mail-adresse

Ansøgningen vedrører følgende Sydbank Mastercard (sæt ét kryds): 

 Business Classic uden forsikring  Business Gold             Business Platinum   

 Business Gold Basis  Business Gold Plus

    Jeg ønsker at bruge pinkoden fra et af mine andre kort i Sydbank. 

Angiv disse 8 cifre i kortnummeret på det kort, hvis kode du ønsker at bruge:

Fakta om standardforbrugsgrænser på de forskellige typer Mastercard:

Hævning/forbrug
Classic

Gold Basis
Gold 

Gold Plus Platinum

Kontante hævninger pr. dag 5.000 kr. 7.000 kr. 10.000 kr.

Kontante hævninger pr. løbende 30 dage 15.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.

Samlet forbrug inkl. kontante hævninger pr. dag *30.000 kr. *40.000 kr. *40.000 kr.

Samlet forbrug inkl. kontante hævninger pr. løbende 30 dage *30.000 kr. *40.000 kr. *40.000 kr.

* Ønskes højere grænse for samlet forbrug, inkl. kontante hævninger pr. dag og/eller pr. løbende 30 dage end ovenstående  
standardforbrugsgrænse, oplys beløb:

pr. dag  kr.

pr. løbende 30 dage kr.

Ved fornyelse/genbestilling af kortet vil det nye kort automatisk få forbrugsgrænserne fra det gamle kort.

Ønsker du i forbindelse med ansøgningen om firmakort samtidig at søge om et privatkort (dobbeltkort), skal du udfylde ansøgnings - 
skemaet for dobbeltkort. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der ikke er en særskilt rejseforsikring på dobbeltkortet. Dobbelt kort-
holderen er dækket af evt. rejseforsikring på Business-kortet.
Har du et Sydbank Mastercard i forvejen, og ønsker du at beholde det som et dobbeltkort, bedes du kontakte Sydbank for at få yder- 
ligere information. 

Jeg giver samtykke til, at Sydbank må registrere ovenstående oplysninger om mig, herunder CPR-nr., og banken må ajourføre mit   
navn og min adresse ved forespørgsel i CPR-registret, dog med respekt af en evt. adressebeskyttelse.
Registrerede oplysninger om mig, herunder CPR-nr., må videregives til Sydbank´s samarbejdspartnere i det omfang, det er nødvendigt,  
for at jeg kan bruge Mastercard Business på vegne af virksomheden. Jeg er bekendt med, at 
∙ jeg kan henvende mig i banken for at få oplysninger om bankens samarbejdspartnere 
∙ det er frivilligt for mig, at give Sydbank samtykke til at registrere og opdatere mine oplysninger, men at det er en forudsætning for,  

at jeg kan anvende Mastercard Business
∙ jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke ved at kontakte Sydbank.

Er du ikke kunde i banken, skal der vedlægges gyldig billedlegitimation, fx pas eller kørekort.

Ansøgningsskema – Mastercard erhverv

Jeg har ikke MitID og ønsker, at Sydbank til-
melder mit Mastercard til Mastercard ID Check. 
Ved tilmeldingen accepterer jeg, at Sydbank vi-
deregiver kortnummeret og det ovenfor anførte 
mobilnummer til Nets til brug for Mastercard 
ID Check samt opretter det personlige kodeord, 
som jeg skal benytte til bekræftelse af køb på 
internettet.

XXXX  XXXX
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Sydbank A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509

Ansøgningsskema – Mastercard erhverv

Jeg har læst og accepteret de gældende ”Regler for Sydbank Mastercard Business”. Jeg er indforstået med, at jeg bliver kontaktet på 
det anførte mobilnummer, hvis der er mistanke om misbrug af mit kort.

Dato                                                       Kortbrugers underskrift  

Jeg/virksomheden er indforstået med, at ovennævnte Sydbank Mastercard udstedes, og at jeg/virksomheden hæfter som 
debitorer for enhver forpligtelse, der måtte opstå som følge heraf. Hæftelsen kan kun ophøre med virkning fra det tidspunkt, 
hvor udstedte Sydbank Mastercard Business er leveret tilbage til Sydbank, og samtlige Sydbanks tilgodehavender er betalt. 

Dato   Tegningsberettigedes/fuldmagtshavers underskrift
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