Beställning
Preem privat företagskort för Skattebetalarnas
privata medlemmar befintligt kontoavtal
ALLA UPPGIFTER ÄR OBLIGATORISKA

Fyll i, skriv under denna blankett + särskilda villkor och skicka till: Skattebetalarna, box 3319, 103 66 Stockholm
För- och efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon, inkl. riktnummer

FYLLS I AV KORTINNEHAVAREN

Medlemsnummer

Din PIN-kod
skickas i en
separat
försändelse.

Önskad prägling på kort
(Max 17 tecken)

Underskrift kortinnehavaren
Jag har tagit del av Preems allmänna villkor för Preem Företagskort på omstående sida och Kontohavarens (Skattebetalarnas) bilagda särskilda villkor för mitt nyttjande av
Preem Företagskort. Jag förbinder mig att i förhållande till Preem och kontohavaren följa Preems allmänna villkor för Preem Företagskort på omstående sida. Jag godkänner och har
signerat Kontohavarens särskilda villkor för mitt utnyttjande av Preem Företagskort. Jag är medveten om att kortet endast får utnyttjas så länge jag är medlem i Skattebetalarna.

Underskrift

Kortet skall gälla för

Namnförtydligande					Datum		

OBS! Vid produktbegränsningar går kortet ej att nyttja i parkerings-eller telefonautomater.

Alla köp

Endast drivmedel+tillbehör+tvätt(03)+bilkem

Kontonummer 06526016

FYLLS I AV SKATTEBETALARNA

Beställaren är medlem i
SKATTEBETALARNAS FÖRENING
BOX 3319, 103 66, STOCKHOLM
Här med intygas att ovanstående uppgifter och beställarens medlemskap i Skattebetalarna är riktiga samt godkänner att kort utfärdas i beställarens namn under nedan angivna kundnummer.

Kontohavarens underskrift

Namnförtydligande					

Datum		

Övrig information
Autogirokoppling och e-faktura till respektive kortinnehavare är ej möjligt i dagsläget.

Preem - interna uppgifter
Kontonummer

Avtal / grupp

Version
22/11-2017

0040
Sub grupp
00001

Limit. Tkr.

Datum

Handläggare

Sälj-ID

Kredittid

AJD20
Fakt. Period

Särskilda villkor för utnyttjande av
Preem Företagskort av medlem i Skattebetalarna
Feb 2017

1 PARTER

4 BETALNING

Parter i detta avtal som följer av Beställning Preem Privat Företagskort,
Allmänna Villkor för Preem Företagskort och dessa särskilda villkor är
Skattebetalarnas Servicebyrå AB, 556279-9030 (Kontohavaren) och medlem
i Skattebetalarnas förening som har undertecknat Beställning Preem Privat
Företagskort (Kortinnehavaren).

Kortinnehavaren förbinder sig att rättidigt erlägga full betalning mot faktura
från Preem för samtliga köp med Kortinnehavarens Preem Företagskort. Om
Kortinnehavaren underlåter att fullgöra sin betalningsskyldighet för inköp
med Preem Företagskort och Kontohavaren på grund av föreliggande avtal
med Preem tvingas erlägga betalning till Preem för inköp med Kortinnehavarens Preem Företagskort, förbinder sig Kortinnehavaren att till Kontohavaren eller tredje man, som har förvärvat Kontohavarens fordran på Kortinnehavaren, erlägga full betalning för inköp med Kortinnehavarens Preem
Företagskort med belopp motsvarande Kontohavarens betalning till Preem.
Kontohavaren äger rätt att utan inskränkning överlåta sin rätt till betalning
från Kortinnevaren och samtliga rättigheter i övrigt som uppkommer med
stöd av dessa särskilda villkor till med Kontohavaren samarbetande bank,
finansbolag eller inkassobolag.

2 ALLMÄNNA VILLKOR
Kontohavaren har i förhållande till Preem AB (publ) (Preem) åtagit sig att
ålägga Kortinnehavaren att följa Allmänna Villkor för Preem Företagskort.
Kortinnehavaren godkänner därför Allmänna Villkor för Preem Företagskort
och förbinder sig i förhållande till Kontohavaren att följa Allmänna Villkor för
Preem Företagskort vid var tid i kraft.

3 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Enligt Allmänna Villkor för Preem Företagskort har Kontohavaren samtyckt
till insamling och registrering av personuppgifter och behandling av dessa
för angivna ändamål. Kortinnehavaren har genom godkännande ovan samtyckt till Preems behandling av personuppgifter enligt Allmänna Villkor för
Preem Företagskort. Kortinnehavaren godkänner därtill Kontoinnehavarens
insamling och behandling av Kortinnehavarens personuppgifter (inklusive information som inhämtats från kreditupplysningsföretag) i syfte att godkänna
Kortinnehavarens Beställning Preem Privat Företagskort och administrera
Kortinnehavarens användning av Preem Företagskort. Kortinnehavaren kan
skriftligen till Skattebetalarnas Servicebyrå AB, Personuppgiftsansvarig, Box
3319, 103 66 Stockholm, begära att personuppgift ändras eller tas bort.

5 SKADESTÅND
Utöver betalningsskyldigheten enligt ovan, förbinder sig Kortinnehavaren
att hålla Kontohavaren skadeslös för samtliga kostnader, avgifter, räntor,
betalningar och ekonomisk skada i övrigt, som Kontohavaren åsamkas till
följd av Kortinnehavarens underlåtenhet eller försening med betalning av
inköp med Kortinnehavarens Preem Företagskort eller brott mot villkoren i
Allmänna Villkor för Preem Företagskort.

6 INFORMATION
Kortinnehavaren godkänner att Preem informerar Kontohavaren om varje
försening av betalning av faktura från Preem för inköp på Kortinnehavarens
Preem Företagskort och till Kontohavaren översänder kopia på varje förfallen
faktura, som avser inköp på Kortinnehavarens Preem Företagskort.

Namnteckning

Ort/Datum				Personnummer

Namnförtydligande

Medlemsnummer Skattebetalarna

