
Kampanjakoodi (ei pakollinen)

Edellisvuoden palkkatulot (brutto, sis. opintotuki ja eläke) Nykyiset palkkatulot/kk (brutto) Muut vuositulot (brutto)

Velat

Muut käytössä 
olevat maksukortit

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Postinumero ja postitoimipaikka

Puhelinnumero (suuntanumeroineen)

Ammatti

KORTINHAKIJAN TIEDOT

Työsuhteen
laatu

Äidinkieli
Kansalaisuus (ellei Suomen)

Sähköpostiosoite

Sukunimi

Osoite

Työsuhde alkoi /
Oma yritys 
perustettu (kk/vv)

Työnantaja / Oman yrityksen nimi ja y-tunnus

Työnantajan osoite / Oman yrityksen osoite Työnantajan puh.  / Oman yrityksen puh.

Henkilötunnus

Luovuttamalla sähköpostiosoitteesi annat meille 
suostumuksen lähettää sinulle tietoa sähköpostitse 
korttiin liittyvistä eduista ja palveluista.

Asumis-
muoto

Oma asunto Vuokra-asunto Vanhempien luona

Työsuhdeasunto Alivuokralainen
Asumisoikeus- tai
osaomistusasunto

Vakituinen Osa-aikainen Ei työsuhdetta Oma yritys Eläkkeellä Määräaikainen asti (kk/vv) Muu

MasterCard Visa

Muu:

AMEXDiners Club

Suomi Ruotsi Muu

Siviilisääty
Naimisissa Avoliitossa Rekisteröity parisuhde

Naimaton Eronnut Leski

Kortin arvioitu kuukausikäyttö

Diners Club Premium -perhekortti

Olen lukenut Diners Club -korttia koskevat, Diners Club Finland, Diners Club Nordic AB:n sivuliikkeen yleiset korttiehdot ja hinnaston ja sitoudun noudattamaan niitä. Vakuutan ilmoittamani tiedot oikeiksi. 
Hyväksyn, että luotonantaja voi hakemukseni käsittelyn yhteydessä hankkia ja käsitellä minua koskevia lisätietoja luottotietoyrityksiltä, työnantajalta ja/tai pankeilta.

Paikka ja aika Perhekortinhakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen palautus: Diners Club Finland, Hakemuskäsittely, Tunnus: 5000978, 00003 VASTAUSLÄHETYS. Hakemuksen voi myös faksata numeroon 09 6939 9429. 

Etunimet

Postinumero ja postitoimipaikka

PÄÄKORTINHALTIJAN TIEDOT

Sukunimi

Osoite

Henkilötunnus

Pääkortin 4 viimeistä numeroa

Paikka ja aika Pääkortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

LUOTTO-OMINAISUUS

Luotonmäärä on 10 000 euroa. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden evätä hakemus soveltamiensa menettelytapojen mukaisesti. 

Luoton tiedot: Koroton maksuaika keskimäärin 30 päivää. Laskun voi maksaa myös erissä. Minimilyhennys 3 %, kuitenkin vähintään 15 euroa/kk. Korko käytössä olevalle luotolle on  
3 kk:n euribor + 5 %. Luottoa koskevat tiedot löytyvät Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeesta, yleisistä korttiehdoista ja hinnastosta, jotka ovat saatavissa sivuilla 
dinersclub.fi tai jäsenpalvelusta.

Luotonantaja: Diners Club Finland, Diners Club Nordic AB:n sivuliike, FI-00036 DINERS CLUB, puh. 020 799 0110, Y-tunnus: 2331963-9.

Luottoraja ei ole korttisi käyttöraja. Luottoraja määrittelee sen, kuinka suuren osan laskustasi voit maksaa osissa.

EHDOT JA ALLEKIRJOITUS
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Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

 Suurlähettiläs tai asiainhoitaja

 Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluva upseeri

 Valtion kokonaan omistaman yhtiön johto- tai valvontaelimen jäsen

 Kansainvälisen yhteisön johtaja tai hallituksen jäsen

 Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani
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Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) edellyttää, että selvitämme onko asiakkaamme poliittisesti 
vaikutusvaltainen henkilö, sellaisen henkilön  perheenjäsen tai yhtiökumppani. Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, 
joka toimii nyt tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut julkisessa tehtävässä valtion tai kansainvälisen organisaation palveluksessa, esimerkiksi  
EU tai YK.

1. Oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, sellaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani?
 Kyllä – Täytä myös kohdat 2 ja 3 sekä vahvista tiedot allekirjoittamalla lomake.

 En – Vahvista tiedot allekirjoittamalla lomake.

2. Valitse alla olevista vaihtoehdoista vähintään yksi rooli / tehtävä, jossa itse tai perheenjäsenesi tai yhtiökumppanisi toimii. 

 Valtionpäämies

 Ministeri

 Parlamentin jäsen

 Poliittisen puolueen hallintoelimen jäsen

 Ylimmän tuomioistuimen jäsen

 Valtiontalouden tarkastusviraston tai vastaavan päättävän  
 elimen jäsen

 Tilintarkastustuomioistuimen jäsen

 Keskuspankin johtokunnan jäsen

Titteli ja valtio/organisaatio

3. Valitse alla olevista vaihtoehdoista suhteesi poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:
 
 Olen poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

 Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön aviopuoliso / rekisteröity kumppani

 Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lapsi tai lapsen aviopuoliso / rekisteröity kumppani

 Olen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön vanhempi

4. Vahvistan yllä antamani tiedot oikeiksi.
Henkilötunnus

 –

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus     

Nimen selvennys

Hakemuksen käsittelemiseksi tämä lomake on palautettava korttihakemuksen mukana.
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