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Kortansökan | Privatperson

Namn  Personnummer (12 siffror)

Postadress  Telefon

Postnummer Ort E-postadress

   

Betalmetod

Autogiro 

Bank Clearingnummer Kontonummer

 Datum och Ort 

Underskrift

 

 Namnförtydligande

Jag ansöker om tankkort enligt ovan och försäkrar att i ansökan
lämnade uppgifter är riktiga. Jag har tagit del av 
kortbestämmelserna och godkänner dessa. 

Skelleftebränslen AB

Fyll i formuläret och skicka till: Skelleftebränslen AB, Metallvägen 9, 931 36 Skellefteå.

Vi behandlar er kortansökan så snart som möjligt. Alla ansökningar kreditprövas.
Glöm inte att skriva under!

Faktura via e-post Faktura via brev

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Märkning/fakturareferens Önskad PIN-kod Kortnummer (ifylles av Skelleftebränslen) 
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Kortbestämmelser

ANSVARSFRÅGOR
Tankkortet är en värdehandling och skall 
förvaras på ett betryggande sätt.

BETALNINGSVILLKOR - AVISERING
•  Samtliga kortansökningar kreditprövas.
•  Faktura utställs för närvarande en gång 

per månad. Fakturan redovisar samtliga 
bränsleinköp under perioden. Avläsning sker 
normalt per den 15:e varje månad.

•  Fakturan förfaller till betalning 20 dagar 
efter fakturadatum om inte annat avtalats.
Vid försenad betalning påförs dröjsmålsränta 
från förfallodagen med för närvarande 
8 % per månad på förfallet belopp samt 
expeditionsavgift på 50 kr.

•  Eventuella inkassokostnader påförs enligt 
gällande lag.

•  Genom att använda tankkortet första gången 
godkänns gällande kortbestämmelser. Vid 
retur av kort ska detta kvitteras av bägge 
parter.

•  Kontohavaren är betalningsskyldig för 
samtliga transaktioner som genomförs med 
tankkortet fram till dess att kortet har spärrats.

•  I det fall kontohavaren har förfallna fakturor 
eller en överskriden kreditlimit spärras 
tankkorten omgående.

•  De lämnade personuppgifterna kommer 
endast att behandlas av Skelleftebränslen AB i 
enlighet med bokföringslagen.

KONTOHAVAREN FÖRBINDER SIG ATT:
•  Omgående anmäla förlust av kort till 

Skelleftebränslen AB, telefon 0910-375 77.
•  Förvara kortet på ett betryggande sätt, så att 

kortet inte utnyttjas obehörigt.
•  Förvara den personliga koden så att 

sambandet mellan den personliga koden och 
kortet inte kommer till känna.

•  Betala skador på anläggningar uppkomna av 
ovarsamhet i samband med tankning samt 
åsidosatta förpliktelser där personliga koder 
och kort kommit i orätta händer.

•  Omedelbart återlämna kortet vid begäran och 
svara för eventuella kostnader i samband med 
återtagandet. Tankkortet är Skelleftebränslen 
ABs egendom.

•  Genast anmäla ändring av namn eller adress 
till Skelleftebränslen AB.

Kortansökan | Privatperson
Skelleftebränslen AB


