
Diners Club kreditegenskap 
eller höjning av kreditgränsen

PERSONUPPGIFTER

Personnummer Diners Club -kortets 4 sista siffror

Efternamn Förnamn

Adress Postnummer och postanstalt

Telefonnummer (inkl. riktnummer)

Arbets-
förhållande

Yrke  Arbetsgivare / Namn och FO-nummer för eget företag

Anställd sedan / Företaget grundat (mm/åå)  Nuvarande löneinkomst per månad (brutto)  Övrig inkomst per år (brutto)

Fast anställd   Deltid   
Inget

   Eget företag   Pensionär Tidsbundet till (mm/åå) Annat

KORTETS KREDITEGENSKAP
Kreditgränsen är inte kortets köpgräns. Kreditgränsen anger hur stor del av fakturan du kan delbetala.

  Ansökan gäller
Ny kredit

Höjning av kreditgräns

Kreditbelopp
1 000 € 3 000 € 5 000 €

2 000 € 4 000 € Annat

Kreditbeloppet kan vara maximalt 10 %. Beslut om krediten fattas individuellt för varje kund och kreditbeloppet kan avvika från det du ansöker om. Kreditgivaren förbehåller 
sig rätten att avslå ansökan i enlighet med tillämpade tillvägagångssätt.
Uppgift om kredit: Genomsnittlig räntefri betalningstid på 30 dagar. Du kan även delbetala din faktura. Minimibetalning 3 %, dock minst 15 euro/månad. Räntan på en utnyttjad 
kredit är 3 månaders euribor + 9 %. Mer information om krediten finns i blanketten med Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation, i de allmänna kortvillkoren, 
samt i prislistan som finns på dinersclub.fi eller kan nås från medlemsservice.
Kreditgivare: SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial. Södra Esplanaden 18, FI-00130 Helsingfors, tel. 09 6939 9370, FO-nummer 1597729-5.

VILLKOR OCH UNDERSKRIFT
Jag har läst allmänna villkor för Diners Club-kortet och förbinder mig att följa dem. Jag försäkrar att ovannämnda uppgifter är riktiga. Jag godkänner att kreditgivaren vid behandlingen av 
min ansökan kan skaffa och hantera tilläggsinformation om mig från kreditupplysningsföretag, arbetsgivare och/eller banker. Om ansökan gäller ett familjekort behövs också huvudkorts- 
innehavarens underskrift.
Ort och datum Den ansökandes underskrift och namnförtydligande

Ort och datum Huvudkortsinnehavarens underskrift och namnförtydligande

Posta ansökan till: SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial, Hakemuskäsittely, Tunnus: 5000978, 00003 VASTAUSLÄHETYS. 
Du kan också faxa din ansökan till nummer 09 6939 9429. 
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