Prašymas išduoti kredito kortelę (-es)
(Prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis)

Duomenys apie klientą
Juridinio asmens pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Juridinio asmens pavadinimas kortelėje

Duomenys apie kortelės turėtoją
Pavardė

Vardas

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas, numeris
Asmens kodas
Vardas ir pavardė kortelėje (ne daugiau kaip 21 simbolis)

Duomenys apie kortelės turėtoją
Pavardė

Vardas

Asmens tapatybę liudijantis dokumentas, numeris
Asmens kodas
Vardas ir pavardė kortelėje (ne daugiau kaip 21 simbolis)

Kredito kortelės
Prašau atidaryti kredito kortelės sąskaitą (-as) ir išduoti kredito kortelę (-es)
MasterCard Business (su / be limito)

MasterCard Business (kredito)

Prašau išduoti kredito kortelę (-es) prie esamos kredito kortelės sąskaitos

Esamos banko sąskaitos Nr.

MasterCard Business
MasterCard Business (su / be limito)
Kredito limito dydis

Sąskaitos numeris įmokoms nurašyti

MasterCard Business
MasterCard Business (su / be limito)

Klientas
1. patvirtina, kad, prieš pildant šį prašymą, buvo supažindintas su SEB banko bendrosiomis paslaugų teikimo taisyklėmis, kainynu ir su jais sutinka;
2. patvirtina, kad jam yra žinoma, jog SEB bankas turi teisę automatiškai atnaujinti kortelę (-es), jie likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki kortelės atnaujinimo kortelės
turėtojas nepranešė apie ketinimą nutraukti sutartį;
3. patvirtina, kad prašyme pateikta informacija yra teisinga ir gali būti banko panaudota vertinant riziką. Šio prašymo priėmimas neįpareigoja banko suteikti prašomą kreditavimo
paslaugą ar suteikti ją prašomomis sąlygomis. Klientas sutinka, kad Bankas pateiktos informacijos teisingumo ir mokumo vertinimo tikslais gautų informacijos apie Klientą, jo
atstovą ir/ar Kortelės turėtoją (-us) iš trečiųjų asmenų;
4. sutinka, kad jo asmens tapatybės nustatymo duomenys, finansinės padėties, pateiktų prašymų, prisiimtų ar užtikrintų finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo (įskaitant ir
istorinius bei sudarančius banko paslaptį) ir kiti duomenys, mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvoje veikiančių
įmonių ar kitų asmenų dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje. Informacija apie šias įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt;
5. sutinka, kad bankas vertindamas Kliento ir su juo susijusios įmonių grupės mokumą gautų informaciją apie jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones iš
trečiųjų asmenų;
6. patvirtina, kad šiame prašyme pateikti kortelės turėtojo duomenys yra perduodami Bankui apie tai informavus kortelės turėtoją ir jam neprieštaraujant;
7. patvirtina, kad, prieš pildant prašymą, buvo supažindintas su Kliento darbuotojams (kortelių turėtojams) taikomais Kelionės užsienyje finansinių nuostolių draudimo sąlygų
specialiuoju aprašu ir Kelionių draudimo taisyklėmis Nr. 061, kurios yra skelbiamos www.seb.lt.

Klientas
(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)
(data)

Pildo bankas

Pildo AB SEB banko darbuotojas
AB SEB banko

(įgalioto darbuotojo parašas, vardas ir pavardė)
Data

finansinių paslaugų centras

Darbuotojo, suteikusio paslaugą, atpažinimo numeris

skyrius

