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 Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Kliento parašas

Banko parašas

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Kliento parašas

Banko parašas

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

*

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Kliento parašas

Banko parašas

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

*
*

MC Business Debeto kortelė
MC Business Kredito kortelė

*
*

*

MC Corporate Gold
MC Corporate Platinum

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)

Patvirtinu, kad:
1. čia pateikta informacija yra išsami ir teisinga;
2. sutinku, kad Bankas tvarkytų mano asmens duomenis aukščiau nurodytos kortelės išdavimo, jos aptarnavimo ir administravimo tikslais;
3. sutinku, kad Bankas ir Banko pasirinktas draudikas tvarkytų mano asmens duomenis kelionių ir su tuo susijusių rizikų draudimo
sutarčių sudarymo ir jų vykdymo tikslais (taikoma tik MC Corporate Platinum, MC Corporate Gold ir MC Corporate Classic su kelionų
draudimu kortelių turėtojams).
Kortelės turėtojo parašas

Data

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

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

_____________________________________

