Ansökan om Företagskort
Vi kommer att göra kreditkontroll av ditt företag som en del av vår hantering av din
ansökan. Beviljad kreditgräns kommer att meddelas er vid godkännande av ansökan.
Mejla ansökan till foretagskund@plantagen.se
Företag:

Organisationsnummer:

Faktureringsadress, postnummer och ort:

Tel:

E-post:

Om företagskort ska skickas till annan adress än fakturaadress uppge namn och adressupplysning här:

Kontaktperson:

Ange namn som personliga kort ska utfärdas till:
Kort 1:

Önskat antal kort – personliga:

Kort 2:
Kort 3:

Önskat antal kort – opersonliga:
Önskad kreditlimit (SEK):
Underskrift av behörig firmatecknare (kopia av legitimation & registreringsbevis från Bolagsverket skall alltid bifogas).
Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Sökanden garanterar genom undertecknande av denna ansökan att den har rätt att överföra namn på kontaktperson och eventuella
kortinnehavare till Plantagen Sverige AB, org.nr. 556610-3015, samt att nedanstående information om personuppgiftsbehandlingen
lämnas till personer som berörs av denna.

Ifylles av Plantagen:

Godkänt av/datum:

Beviljad limit (SEK):

Kundnummer:

Företagskort är Plantagens obligatoriska kundkort för alla kredittransaktioner. Utan detta kort kommer Ni inte kunna handla på kredit
i våra butiker. Medtag giltig legitimation. Vi upplyser att Ni är ansvarig för korrekt användning av kortet och att alla obligatoriska
referens-/rekvisitionsnummer ges till kassan vid inköpet. Denna referens följer fakturan. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta
referensränta 8%.
Behandling av personuppgifter i enlighet till ny lagstiftning (GDPR) från 2018: Namn på kortinnehavare, firmatecknare och kontaktpersoner
kommer att behandlas för fullgörande av avtalet om företagskort, inkl. framtagande av eventuella personliga kort och för administration av
korten under avtalstiden. Rättslig grund för behandlingen av registrerades personuppgifter är Plantagens och kundföretagets berättigade
intresse att tillhandahålla respektive nyttja företagskort-tjänsten (dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 1 f). Uppgifter om kortköp och
eventuella rekvisitioner som lämnas till Plantagen i samband med kortköp kommer att sparas som underlag för respektive köp under
den tid som krävs enligt gällande lagstiftning om redovisning. Utöver överföring av nödvändiga personuppgifter till kortleverantör för
framtagande av företagskort kommer inga personuppgifter att lämnas ut till tredje part. ,Personuppgiftsansvarig är Plantagen Sverige AB,
org.nr. 556610-3015. Registrerade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att i vissa fall få dem rättade eller raderade
genom att vända sig till Plantagen Sverige AB, telefonnummer 0221-728 00. Den registrerade har även rätt att vända sig till Datainspek
tionen vid klagomål. Den personuppgiftsansvarige har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig
säkerhetsnivå i förhållande till riskerna med behandlingen. Svensk rätt tillämpas på den beskrivna personuppgiftsbehandlingen.

Plantagen Sverige AB
Box 19, 177 21 Järfälla
Tfn 0221-728 00 E-post: foretagskund@plantagen.se

