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Skicka ansökan till:
SEB Kort/Application, Box 50 720, 202 70 Malmö.

204

AFN-kod Clearingnr

Befintligt Eurocard nr

Enligt vår säkerhetspolicy ber vi 
dig endast fylla i de öppna fälten.* * * * * *

Efternamn

Personnr Mobiltelefonnr

Förnamn (tilltalsnamn)

Personuppgifter huvudkortinnehavare

Underskrift

Vi försäkrar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga och 
fullständiga, samt godkänner gällande kontobestämmelser 
och betalningsvillkor vilka vi förbinder oss att följa. 
Information om kreditavtalet finns i blankett med 

”Förhandsinformation om konsumentkrediter”, samt i 
kontobestämmelserna med prisbilaga, som finns tillgängliga 
på eurocard.se alternativt kan erhållas av Eurocards 
Kundservice.

Vi vet att denna ansökan kommer att genomgå sedvanlig 
kreditprövning och att medsökande/familjekortsinnehavare 
jämte sökande är solidariskt betalningsansvariga för 
uppkommen kontoskuld. 

Datum Huvudkortinnehavares namnteckning Medsökandes/Familjekortinnehavares namnteckning

Personuppgifter medsökande (familjekortinnehavare)

Anställningsform

Fast anställd Egen rörelse Student Inte anställd Pensionär

Årsinkomst, kr

Arbetsgivarens fullständiga namn

Efternamn Förnamn (tilltalsnamn)

0 0 0

Personnr Mobiltelefonnr

Adress

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en 
internationell organisation såsom EU eller NATO, d.v.s. om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller känd medarbetare till en 
sådan person. 
Med person i politiskt utsatt ställning avses följande roller: Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, domare i andra 
domstolar eller rättsliga organ som utgör slutlig instans, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, styrelseledamot i centralbank, ambassadör, beskickningschef, hög officer inom försvarsmak-
ten (d.v.s. general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller 
dess ersättare), medlem av ledningen i en internationell organisation (t.ex. EU eller NATO), ledamot i styrelsen för ett politiskt parti invalt i riksdagen eller Europaparlamentet. Med familjemed-
lem avses: make/maka, registrerad partner, sambo, barn, barns registrerade partner eller barns sambo samt förälder.

Är du en person i politiskt utsatt ställning eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?  
Information om vilka roller som avses med person i politisk utsatt ställning och vad som avses med familjemedlem finns nedan.

Ja Nej

Person i politiskt utsatt ställning
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Kom ihåg att fylla i och 
underteckna på sidan 2

Kundkännedom 

Enligt penningtvättslagen måste kortutgivare fråga dig om bland annat medborgarskap och skattskyldighet. 
Vi måste också fråga hur du tänkt att använda ditt kort. Självklart kan man inte veta säkert så lämna en 
uppskattning.

Medborgarskap och skattskyldighet
Registrera samtliga länder som du har medborgarskap och/eller skattskyldighet i.

Medborgarskap Medborgarskap

Medborgarskap Medborgarskap

Medborgarskap

Skattskyldig i Sverige?    Ja
Skattskyldig i fler länder?  Nej Ja, fyll i land och Skatteregistreringsnummer (TIN)

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Skattskyldighet Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Användning av kort
1. Vilket belopp planerar du att spendera per månad? SEK

0 - 6.500 55.001 - 270.000 
6.501 - 55.000 > 270.000 

2. Hur många köp planerar du per månad?

0 - 1 9 - 25
2 - 4 > 25
5 - 8

3. Till vad ska kortet användas? Välj minst ett alternativ.

Resor, restauranger och underhållning Övriga butiker
Livsmedelsbutiker  Överföringar och kontanter

4. Planerar du att ta ut kontanter i Sverige? 

Nej
Ja – ange belopp per år, SEK 0 - 75.000 Mer än 75.000

5. Planerar du att använda kortet utomlands?

Nej. Gå vidare till underskrift
Ja – ange belopp per år, SEK

0 - 10.000 55.001 - 270.000 
10.001 - 55.000 > 270.000 
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6. Planerar du att ta ut kontanter utanför Sverige?

Nej
Ja – ange belopp per år, SEK 0 - 75.000 Mer än 75.000

7. Var planerar du att använda kortet de närmaste tre åren? 
     Kryssa i region och land

Norden
Västeuropa
Central och Östeuropa
Nordamerika
Sydamerika 
Afrika

Botswana, Ghana, Mauritius, Uganda, Zimbabwe
Asien 

Afghanistan, Kambodja, Myanmar (Burma), Nordkorea, Pakistan
Karibien

Bahamas, Barbados, Jamaica, Trinidad och Tobago
Mellanöstern

Irak, Iran, Syrien, Yemen
Centralamerika

Nicaragua, Panama
Oceanien

Vanuatu

Underskrift
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och fullständiga.

 _
Personnummer

Datum och ort                    Namnteckning

Namnförtydligande

Viktigt att blanketten bifogas tillsammans med din ansökan.
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