
Diners Club luotto-ominaisuus tai 
luottorajan korotus

KORTINHALTIJAN TIEDOT

Henkilötunnus Diners Club -kortin 4 viimeistä numeroa

Sukunimi Etunimet

Osoite Postinumero- ja toimipaikka

Puhelinnumero (suutanumeroineen)

Työsuhteen
laatu

Ammatti  Työnantaja / Oman yrityksen nimi ja y-tunnus

Työsuhde alkoi/Oma yritys perustettu (kk/vv)  Nykyiset palkkatulot/kk (brutto)  Muut vuositulot (brutto)

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

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

Hakemus koskee
Uutta luottoa

Luottorajan korotusta

Luoton määrä
1 000 € 3 000 € 5 000 €

2 000 € 4 000 € Muu

Haettu luoton määrä voi olla maksimissaan 10 % vuosituloistasi. Luottopäätös tehdään asiakaskohtaisesti ja se voi poiketa haetusta luottomäärästä.  
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 + 9 %. Luottoa koskevat tiedot löytyvät Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeesta, yleisistä korttiehdoista ja hinnastosta,  jotka ovat 
saatavissa sivuilla dinersclub.fi tai jäsenpalvelusta.
Luotonantaja: SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Eteläesplanadi 18, FI-00130 Helsingki, Puh. 09 6939 9370, Y-tunnus 1597729-5.

EHDOT JA ALLEKIRJOITUS
Olen lukenut 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.  Jos hakemus koskee perhekorttia, tarvitaan myös pääkortinhaltijan allekirjoitus.

Paikka ja aika Kortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Paikka ja aika Pääkortinhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemuksen palautus: SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike, Hakemuskäsittely, Tunnus: 5000978, 00003 VASTAUSLÄHETYS. 
Hakemuksen voi myös faksata numeroon 09 6939 9429. 
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