
Udfyldes af First Card  FC kundenummer 

RB   kundenummer FC aftale-id 

 

 
Ansøgning 3EAN KK  

 
 

Københavns Kommune 
Ansøgning om First Card betalingskort med virksomhedshæftelse 

 
 

Benyt  venligst blokbogstaver 

Virksomhedens navn Virksomhedens cvr-nr. 

Københavns Kommune 64942212 
 

EAN-nummer Org-nr. SE-nr 

Kontor/Institution Telefon/E-mail 

Adresse Postnr. By 

 
Personlige oplysninger  

 

Ansøgers efternavn og fornavn, der skal præges på kortet – højst 26 karakterer Cpr-nr. 

Privatadresse 

Postnr. By 

Telefon privat Mobiltelefon E-mail 

 
Jeg ansøger hermed om et First Card betalingskort med virksomhedshæftelse og erklærer samtidig, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte. 

 
Jeg vedlægger kopi af mit pas eller kørekort plus kopi af mit sygesikringsbevis. Oplysningerne, herunder mit cpr. nr. anvendes til identifikation i henhold til hvidvaskloven. 

 
 

Kortholders underskrifter  
•  Jeg  giver samtykke til, at Nordea Bank Danmark A/S (Nordea) må videregive oplysningerne i ansøgningen,  inklusiv mit CPR. nr., samt oplysninger om min brug af 

First Card til Nordea Bank AB (publ), Nordea Finans Sverige AB og andre koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere, der behandler, registrerer og 
opbevarer oplysningerne til brug for administration af First Card, herunder til brug for risiko- og kreditvurdering samt løbende og fremtidig kunde- og 
kreditadministration. 

•  Jeg  giver endvidere samtykke til, at Nordea må udveksle sådanne oplysninger med ovennævnte selskaber og samarbejdspartnere til brug for udbud og administration 
af de rabat-, service- og tillægsydelser og andre funktioner, som er eller vil blive tilknyttet First Card, herunder til brug for etablering og drift af kontrol-, rådgivnings- og 
statistikinformationer/-ydelser fx gennem First Card Kundeservice. 

•  Jeg  er bekendt med, at hvis Nordea ændrer administrationen af First Card og skal udveksle oplysninger med andre end de ovennævnte koncernforbundne 
selskaber og nuværende samarbejdspartnere, vil jeg blive informeret om det via kontoudskrift, selvbetjeningssystemet på www.firstcard.dk eller brev. Nuværende 
samarbejdspartnere fremgår af www.firstcard.dk. 

•  Jeg  er bekendt med, at jeg i Nordea kan få yderligere information om, hvilke oplysninger der er blevet videregivet og kan videregives på baggrund af mit samtykke, og 
til hvilke formål videregivelsen kan ske og, hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af mit samtykke. Jeg er endvidere bekendt med, at oplysningerne kan blive 
stillet til rådighed for kontohaver og mig gennem selvbetjeningssystemet på www.firstcard.dk. 

• Jeg  accepterer Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card, som jeg har fået udleveret. Vilkårene  er gældende for enhver brug af First Card betalingskort. 
Priser og omkostninger, herunder gebyrer forbundet med brug af First Card fremgår af den udleverede prisliste. 

• Jeg  er særlig opmærksom på, at ovennævnte vilkår indeholder vigtige bestemmelser, herunder om min hæftelse for brug og eventuel misbrug af First Card (punkt  
3.4), om min pligt til at spærre kortet ved mistanke om misbrug (punkt 3.5), om opkrævning af forbrug og eventuel indsigelse herimod (punkt 4) og om behandling af 
personoplysninger (punkt 8). 

•  Jeg  er endvidere indforstået med, at mit First Card betalingskort er betinget af min ansættelse hos kontohaver, og at kontohaver har adgang til oplysninger om alle 
transaktioner foretaget med mit First Card betalingskort. Endeligt er jeg indforstået med, at mit First Card betalingskort med virksomhedshæftelse kun må anvendes 
erhvervsmæssigt. 

 
Sted  og dato Ansøgers fulde navn Underskrift  

 
 

Sted  og dato Kontorchefs/Institutionsleders navn Underskrift  
 

 
 
 

Virksomhedens underskrift (Forbeholdt Koncernservice)  
 

•      Vi bekræfter, at ovennævnte person er ansat i vores virksomhed og kan få udstedt First Card betalingskort. Vi bekræfter samtidigt, at ovennævnte oplysninger 
om cpr-nr., navn og adresse er fuldstændige og korrekte. 

 
Sted  og dato Tegningsberettigedes navne 

Firmastempel Tegningsberettigedes underskrifter 

 
Ansøgninger skal sendes til: 
CMB Operations Postboks 850, 0900 København C.  Att.: First Card 
First Card udstedes af Nordea Bank Danmark A/S. 23032011 
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