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Københavns Kommune 
Ansøgning om udstedelse af Firmadankort med virksomhedshæftelse 

 
 
 
 

Udfyldes af kontohaver - BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER 

Udfyldes af Nordea 

Kundenummer 

 

Virksomhedens navn 

Københavns Kommune 
Virksomhedens CVR-nr. 

64942212 
Org. nr. Kontonummer 

 
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 Firmadankort med virksomhedshæftelse. Jeg erklærer, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte. 
Jeg vedlægger kopi af mit pas eller kørekort plus kopi af mit sygesikringsbevis, medmindre oplysningerne tidligere er givet eller jeg 
allerede er kunde i Nordea Bank Danmark A/S. 
Oplysningerne, herunder mit CPR nr., anvendes til identifikation i henhold til hvidvaskloven. 

 
Kortholders underskrift 
•  Jeg accepterer Regler for Firmadankort med virksomhedshæftelse, som gælder for enhver brug af Firmadankort. 

Jeg har fået reglerne udleveret af kontohaver eller læst reglerne på kontohavers intranet eller læst reglerne på internettet. 
 
•  Jeg er indforstået med, at Firmadankortet kun må bruges erhvervsmæssigt. 

 
•  Jeg er særligt opmærksom på, at Regler for Firmadankort med virksomhedshæftelse indeholder vigtige bestemmelser, 

herunder om kontrol og tilbageførsel af betalinger (afsnit 4, 5 og 6), om hæftelse for brug og eventuel misbrug af kortet (afsnit 7), 
om pligt til at spærre kortet ved mistanke om misbrug (afsnit 8) og om behandling af personoplysninger (afsnit 11). 

 
•  Jeg er indforstået med, at Firmadankortet er betinget af min ansættelse hos kontohaver og at jeg derfor ved ansættelsesophør 

har pligt til at aflevere kortet tilbage. Jeg er endvidere indforstået med, at kontohaver har adgang til oplysninger om alle 
betalinger foretaget med kortet. 

 
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 et Firmadankort. 

Vi bekræfter samtidig, at ovennævnte oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. er fuldstændige og korrekte. 
 

Firmastempel Tegningsberettigedes navne (blokbogstaver) 

Sted  og dato Tegningsberettigedes underskrifter 

 

 
Ansøgninger skal sendes til:  
KONCERNSERVICE, Bankgruppen, Borups Allé 177, 2400 København NV.            
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