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Avtalsnr

117

AFN-kod

Uppgifter om myndigheten

Efternamn

Datum

Anställningsnr/Kostnadsställe

Personnr

E-postadress (Fyll i för att ta del av nya erbjudanden och information)

Myndighetens organisationsnr Avdelning

Personuppgifter sökande

Underskrifter

Myndigheten bekräftar härmed med sin underskrift att kontosökande person är anställd på ovan angiven myndighet.

Myndighet

Underskrift behörig person

Kontosökande

Sökandes namnteckning

Myndighetens fullständiga namn

Mitt Eurocard Corporate nr är
Jag har bytt avdelning/arbetsgivare 
och vill överföra befintligt kort till ny 
avdelning/arbetsgivare * *

Förnamn (tilltalsnamn)

Postnr Ortnamn Telefonnr (inkl. riktnr)

Skicka ansökan till Frisvar, Eurocard AB, 2008 1118, 110 07 Stockholm. Portot är betalt.

Jag ansöker om Eurocard Corporate med personligt 
betalningsansvar och försäkrar att ovan lämnade uppgifter 
är riktiga. Vid var tid gällande Allmänna villkor med prisbilaga  

finns tillgängliga på eurocard.se, alternativt kan erhållas 
av Eurocards kundcenter. Jag är medveten om att denna 
ansökan kommer att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid 

kreditupplysning kan komma att inhämtas. Jag har tagit del 
av villkoren och förbinder mig att följa villkoren. Avtalet anses 
ingånget den dag Eurocard beviljar ansökan. 

Postnr Ortnamn Mobilnr

Adress
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Person i politiskt utsatt ställning
Vänligen texta tydligt – blanketten läses maskinellt.

Enligt lagen (2009:62) 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, dvs om du är en s.k. person i politiskt 
utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller 
som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.

Titel och land/Organisation

2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning har.
    (Sätt ett kryss i minst en ruta samt ange dennes titel och det land eller den organisation i vilken rollen innehas) 

Stats- eller regeringschef
Minister

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?
Ja, gå vidare och besvara frågorna 2 och 3
Nej, gå vidare till avsnitt 4 och signera denna blankett

Vice eller biträdande minister

Domare i andra domstolar eller rättsliga 
organ som utgör slutlig instans
Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet

Beskickningschef

Styrelseledamot i centralbank

Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant, 
generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)Parlamentsledamot

Domare i högsta domstolen

Ambassadör

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)

3. Ange om det är du själv som är person i politiskt utsatt ställning eller vilken relation du har till denne.

Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning
Make/maka
Registrerad partner
Sambo

Barn
Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
Förälder
Känd medarbetare

Namnteckning Namnförtydligande

Ort och datum Personnummer (10 siffror)

4. Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor:

Eurocard AB 
103 83 Stockholm, Sweden

Telväxel: +46 8 14 67 00
Tel kundcenter: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453
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