
Søknadsskjema SpareBank 1 Visa Business Card
Personlig ansvar

Fylles ut av Firma

Firmaets navn: Organisasjonsnummer:

Adresse:

Firmaet bekrefter at ovenstående opplysninger er korrekte.

Dato:                                            Firmaets underskrift:

Postnummer:           Poststed:

Telefonnummer: Kontaktperson i firmaet:

E-postadresse kontaktperson:

Firmaets pregenavn på kortet (max 19 posisjoner):

Gyldig fra 01.04.15

Side 1
Ugyldig uten side 2

Videre utfylling på side 2

Banken bekrefter at underskrift fra firma er ihht. firmaattest og at det er foretatt legitimasjonskontroll av kortholder

Sted og dato:                                                         Kontaktperson bank underskrift:

Fylles ut av bank

Firmaets bank: Kontaktperson i banken:

Telefon kontaktperson: E-postadresse kontaktperson:

Årspris - ved avvik fra standard må årspris oppgis her:



Jeg er inneforstått med at søknaden blir kredittvurdert og at følgende kilder kan bli kontaktet for referanser: arbeidsgiver, kreditt- 
opplysningsbyråer og offentlig tilgjengelige kilder. Jeg aksepterer avtalevilkårene for SpareBank 1 Visa Business Card med personlig 
ansvar og bekrefter riktigheten av ovenstående opplysninger. Jeg samtykker til at faktura med transaksjonsoversikt og annen relevant 
informasjon gjøres tilgjengelig for firmaet.

Sted og dato: Kortholders underskrift:

E-postadresse: Telefon privat: Mobiltelefon:

Ønsket bruksgrense (minimum kr 10.000):

       kr 50.000         kr 75.000            Annet kr ......................................................

Ønsket forfallsdato:

     1         10        15       20

Sivilstand:

       Gift           Enslig          Samboer          Separert/skilt           Enke/-mann           

Antall barn under 18 år:

       

Høyeste fullførte utdanning: Eksamensår: Ansatt siden:

       

Fylles ut av Kortholder Alle felt må fylles ut

Fornavn og etternavn: Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse: Postnummer: Poststed:

Boforhold:

       Huseier          Leier         Eier Leilighet          Bor hos foreldre          Annet

       Egen brutto årsinntekt: Bolig/-hyttelån:

Studielån: Annen gjeld: Antall aktive kredittkort:

       

Kortet utstedes av SpareBank 1 Kredittkort. Org.nr.: 975 966 453 MVA

Side 2
Ugyldig uten side 1

Søknadsskjema SpareBank 1 Visa Business Card
Personlig ansvar

Grunnskole          Videregående          1-3 år høyere utdanning           Minst 4 år høyere utdanning

Inntektsgrunnlag:

       Fast ansatt                  Vikar         Selvstendig       Student                     Hjemmeværende 

       Pensjonist                   Uførepensjon        Arbeidsledig                Sosialstønad               Annet .......................................

Fellesgjeld med 
ektefelle/samboer
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