Data ______________________________

PRAŠYMAS IŠDUOTI VERSLO KORTELĘ (-ES)
Kliento pavadinimas

Kliento kodas

______________________________________________________________________________
Kliento pavadinimas kortelėje (iki 22 simbolių)

Prašome
atidaryti naują mokėjimo kortelių sąskaitą ir išduoti Verslo kortelę (es)
išduoti Verslo kortelę (-es) prie esamos kortelės sąskaitos Nr. ______________________________________________________________________________________

*
*

DUOMENYS APIE KLIENTO DARBUOTOJUS, KURIEMS KLIENTO VARDU IŠDUODAMOS KORTELĖS

*

MC Corporate Gold

*

MC Corporate Classic

*
*

su kelionių draudimu
be kelionių draudimo

KORTELĖS TURĖTOJAS
Vardas, pavardė

Asmens kodas

Telefono Nr. Saugos kodo gavimui

______________________________________________________________________________ ______________________________________ ______________________________________
Pvz. +370 5 222 33 44
Vardas ir pavardė kortelėje (iki 22 simbolių)

Informacija apie fizinio asmens duomenų tvarkymą Banke
Bankas registruoja ir naudoja duomenis apie f izinį asmenį, kad kuo geriau pakonsultuotų Klientą, pasiūlytų jam geriausius sprendimus ir
laikytųsi teisės aktų reikalavimų, kurie taikomi Bankui kaip f inansų įstaigai. Klientai ir f iziniai asmenys apie tai, kokius duomenis Bankas
registruoja, kaip Bankas juos naudoja ir apie f izinio asmens teises, daugiau informacijos gali rasti Pranešime dėl asmens duomenų
apsaugos, kuris yra Bendrųjų sąlygų sudėtinė dalis. Su Pranešimu dėl asmens duomenų apsaugos galima susipažinti Banko paslaugų
teikimo vietoje ir Banko interneto svetainėje; Klientui paprašius, jam bus pateikta Pranešimo dėl asmens duomenų apsaugos popierinė
kopija. Pranešime dėl asmens duomenų apsaugos taip pat pateikiama kontaktinė informacija, jei asmuo turėtų klausimų.
Pasirašydamas šį dokumentą, Kortelės turėtojas(-a) patvirtina, kad:
• šiame prašyme pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi ir Banko prašymu gali būti pagrįsti dokumentais;
• jis/ji nedelsdamas(-a) praneš Bankui apie visus Bankui pateiktų duomenų pasikeitimus;
• jis/ji susipažino su mokėjimo kortelės sutarties sąlygomis, įskaitant standartines mokėjimo kortelės sutarties sąlygas, standartines
mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas, taikomas Bendrąsias sąlygas ir Kainyną, ir sutinka jų laikytis;
• jis/ji žino, kad Bankas perduos Kortelės turėtojo (-os) asmens duomenis Banko pasirinktam Draudikui, kuris tvarkys jo/jos asmens
duomenis kelionių ir kitų su tuo susijusios rizikos draudimo sutarčių parengimo ir vykdymo tikslais, ir toks asmens duomenų perdavimas
yra būtinas, siekiant suteikti Kortelės turėtojui (-ai) pasirinktą kelionių draudimo paslaugą ir sudaryti kelionių draudimo sutartį bei
įvykdyti jos sąlygas (taikoma tik tuo atveju, jeigu Kortelė pasirinkta su kelionių draudimu).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Kliento parašas

Banko parašas

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
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*
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KORTELĖS ATSIEMIMAS

*

banko skyriuje

*

kortelių pristatymo paslauga*

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
skyriaus pavadinimas
gatvė, namo/buto numeris, miestas, durų kodas
Kortelių gavėjas
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefonas

* paslauga teikiama tik Klientams, pateikusiems Prašymą E-dokumentu moduliu.
Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad užsakius kortelių pristatymo paslaugą yra taikomas Kainoraštyje nurodytas mokestis, kuris bus nurašytas  
nuo Kliento Banko sąskaitų,   prireikus konvertuojant jose esančias lėšas į eurus pagal Banko nustatytą negrynųjų pinigų pardavimo kursą,
kuris galioja lėšų nurašymo iš sąskaitos (-ų) dieną. Nesant lėšų mokesčio Kliento Banko sąskaitose už kortelės pristatymą nurašymui, Kortelės
pristatymo paslauga nebus teikiama.
KLIENTO PARAŠAS
Patvirtiname, kad visa tai, kas išdėstyta aukščiau, įskaitant Kortelės turėtojų nurodytą informaciją, yra išsamu ir teisinga. Taip pat
patvirtiname, kad kortelių turėtojai šiame prašyme išduoti verslo kortelę (-es) pasirašė kliento atsakingo asmens, kuris pasirašė šį
prašymą, akivaizdoje, o jų tapatybė buvo nustatyta pagal galiojančius asmens dokumentus. Prisiimame visą atsakomybę ir įsipareigojome
atlyginti Banko patirtus nuostolius ir išlaidas, jei paraiškoje nurodyta informacija būtų neteisinga.
Klientas

A. V.

______________________________________________________________________________________________________________________
vardas, pavardė, parašas

BANKO ĮRAŠAI
Danske Bank A/S Lietuvos filialo
KAC

Skyrius

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Prašymą priėmė

Data

______________________________________________________________________________________________________________________
darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas

_____________________________________

