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FAMILIEKORT - UDFYLDES AF ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER/BØRN OVER 18 ÅR
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UNDERSKRIFT - FAMILIEMEDLEM

ELEKTRONISK MARKEDSFØRING
Diners Club, SEB Kort og Eurocard må i overensstemmelse med reglerne i Markedsføringslovens § 6, kontakte mig via e-mail (og/eller SMS) med tilbud om nye eller forbedrede kort-, forsikrings- og /eller kredit-
produkter, særlige kundetilbud i form af events, kulturarrangementer, rejser, tilbud på vin, restaurantbesøg o.l. rabatordninger. Ved forsikringer samt kundetilbud og events benytter Diners Club sig af forskellige under-
leverandører.

 Ja Nej   E-mail: 

HOVEDKORT - UDFYLDES AF NUVÆRENDE KORTINDEHAVER
Diners Club medlemsnr. CPR-nr.

             -   

Fornavn Efternavn

 

Adresse

 

Postnr. By           Landekode (ej DK)

 

UNDERSKRIFT - NUVÆRENDE KORTINDEHAVER

30
03

 
Jeg giver hermed tilladelse til, at det nævnte kort udstedes og erklærer mig enig i, at jeg som selvskyldnerkautionist vil indestå for enhver forpligtelse, der måtte følge heraf. Kautionen kan kun opsiges med virkning 
fra det tidspunkt, hvor det ved kautionen sikrede kreditkort er tilbageleveret og Diners Club’s/SEB Korts tilgodehavende er betalt. Kautionen bortfalder, såfremt 
familiekortansøgeren ikke godkendes. 

Dato   Underskrift

 Jeg har læst og accepteret Kortbestemmelser for Diners Club kort, herunder prisbladet samt bestemmelsen i pkt. 3.8 om gebyrændringer, på dinersclub.dk eller i en papirbaseret udgave. Jeg bekræfter rigtigheden 
af oplysningerne i denne ansøgning og godkender at Diners Club kan søge andre kilder til oplysning vedrørende min ansøgning, jf. kortbestemmelsernes pkt. 4. Jeg er ikke registreret hos RKI Kredit Information el-
ler Debitor Registret. De af mig afgivne kundeinformationer kan behandles af Diners Club. Jeg giver samtykke til, jf. kortbestemmelsernes pkt. 5, at der sker udveksling af alle kundeinformationer mellem Diners 
Club, SEB Kort og Eurocard, idet selskaberne har fælles administration. Endvidere giver jeg samtykke til, at alle oplysninger om kundeforholdet, herunder CPR-nr. kan videregives til og modtages fra øvrige selska-
ber i SEB koncernen, herunder SEB, SEB Invest og SEB Pension samt til kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. 

Generelle kundeoplysninger som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer samt kortnummer kan tillige anvendes til markedsføring af egne produkter og produkter fra Diners Club’s samarbejdspartnere jf. for-
tegnelsen i Kortbestemmelserne. Nye samarbejdspartnere kan senere komme til. Med X i ”ja” til elektronisk markedsføring, accepterer jeg samtidig at modtage elektronisk markedsføringsmateriale. Jeg kan til en-
hver tid meddele Diners Club, at jeg ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

Dato  Underskrift

CPR-nr.  VEDLÆG VENLIGST KOPI AF SYGESIKRINGSKORT Udfyldes af Diners Club 

 
 -

 

Fornavn    Efternavn

Eventuelt c/o navn   Adresse

Postnr. By                              Landekode (ej DK)

Betaling af forbrug på Diners Club Familiekort ønskes via:                        BS              eller:            Giroindbetalingskort

Jeg ønsker at betale det årlige kontingent på kortet som:                     Fast kontingent, 190 kr. årligt eller   95 kr. årligt + rente af forbrug på kortet (for aktuel rente se priser på dinersclub.dk)

Telefon dag     Telefon mobil

  JEG ØNSKER MIT DINERS CLUB KORT UDSTEDT SOM: 
             Diners Club Classic kort 

             Diners Club/SAS EuroBonus kort,  EuroBonus medlemsnr.    

Er du ikke medlem af SAS EuroBonus, kontakt SAS EuroBonus Medlemsservice, telefon 32 32 61 61, for en indmeldelsesblanket.

Bank reg.nr.  Kontonr.

Denne ansøgning behandles maskinelt, udfyld derfor venligst med blokbogstaver inden for felterne. Evt. øvrige oplysninger skal gives direkte til Diners Club’s MedlemsService.

Udløb på kortet er (år/md.)

udfyldes kun for EBS, EBG og EBD

Diners Club Danmark, filial af Diners Club Nordic AB, Sverige
Postboks 351  DK-0900 København C  Telefon: +45 36 73 73 73  Telefax: +45 36 73 73 00
dinersclub@dinersclub.dk  dinersclub.dk
Org.nr. (Sverige): 556412-7545  CVR-nr.: 32880002

12
09

17

* * * * * *

Ansøgning sendes til: 
Diners Club, Postboks 125, 2670 Greve



    

Vi er forpligtiget til at undersøge, om du er en politisk eksponeret person. En politisk eksponeret person er en person, som har, eller som inden for de 
sidste 18 måneder, har haft en fremtrædende offentlig funktion i en stats eller international organisation, som fx en Europæiske Union eller NATO. Vi er 
ligeledes forpligtiget til at undersøge, om du er et familiemedlem eller nært tilknyttet til en politisk eksponeret person. 

1. Er du en politisk eksponeret person, et familiemedlem eller er du nært tilknyttet til en politisk eksponeret person?
 Ja – venligst afkryds nedenfor i punkt 2 og 3 og underskriv i punkt 4.

 Nej – venligst underskriv i punkt 4.

2. Sæt kryds ved stillinger/roller, der passer til den politisk eksponerede person 
 (mindst et kryds).

 Stats- eller regeringschef

 Minister

 Viceminister eller assisterende minister 

 Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer

 Højesteretsdommer

 Medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående  
 retsinstanser der udgør en endelig appelinstans

 Medlem af revisionsretter

 Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker

Titel og land/organisation: 

3. Sæt kryds hvis det er dig selv der er en politisk eksponeret person eller ud for det forhold du har til personen.
 
 Jeg er en politisk eksponeret person

 Ægtefælle

 Registreret partner

 Samlever

4. Jeg erklærer, at jeg har læst og forstået ovenstående og besvaret spørgsmålene sandfærdigt.
Cpr.nr.

 –

Sted og Dato   Underskrift    

Navn med blokbogstaver

Politisk eksponeret person

 Ambassadør

 Chargé d’affaires

 Højtstående officer i de væbnede styrker 

 Medlem af statsejet virksomheds Administrative-, ledende- eller  
 kontrollerende organ

 Direktør, Vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende  
 hverv i en international organisation (f.eks. EU eller NATO)

 Medlem af politisk partis styrelsesorgan.

 Barn

 Barn til ægtefælle, samlevende eller registeret partner

 Forældre

 Nært tilknyttet

96
00

 D
K

01
09

17

Husk at sende denne blanket sammen med din ansøgning.
Modtager vi ikke blanketten, kan vi desværre ikke behandle din ansøgning.
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