
1. Företagets namn

Företagets officiella namn FO-nummer

Eventuellt moderbolag FO-nummer  

Näradress

Postnummer Postanstalt Telefon 

Kontaktperson i ärenden som gäller resekontot

E-post

Ansökan om Diners Club Resekonto

2. Leverantörsuppgifter (resebyrå eller annan leveratör)

1. Reseleverantör

Kontaktperson 

E-post

2. Reseleverantör

Kontaktperson 

E-post
 

3. Reseleverantör

Kontaktperson 

E-post

3. Användning av resekontot (Välj vilka resekonton som ska öppnas)

Företagets uppskattade resevolym per år / EUR (obligatorisk uppgift)

  Konto för personalens resor Konto för gästernas resor

4. Fakturering av resekontot (Faktureringsadress, om annan än ovan nämnda näradress)

Näradress

Postnummer Postanstalt

Fakturans språk Finska Svenska Engelska

Faktureringsform Pappersfakturering      Nätfakturering
(välj en faktureringsform)
 PDF-faktura (lösenord skyddad)          E-post

Uppgifter för nätfaktureringen

OVT-nummer  Operatör/operatörens nummer

Nätfaktureringsadress

Kontaktperson i faktureringsfrågor Telefon  

E-post

Fortsätter på nästa sida.



5. Överföring av resekontotransaktioner till resehanteringssystemet

Vi önskar att resekontotransaktionerna överförs som förhandsfiler till resehanteringssystemet  Ja Nej

Vi önskar att få avstämningsuppgifter efter varje fakturering   Ja Nej

Resehanteringssystemets namn

Sätt att leverera förhandsinformation om resetransaktioner

SaaS TEM leverantör: In-house (SFTP-filöverförning)

Leverans av filer till tredje part (såsom redovisningsbyrå eller annan leverantör som utför arbete som lagts ut på entreprenad)

Företag

Kontaktperson Telefon

E-post

6. Ytterligare information

Underskrifter
I fall firmatecknare saknar finskt personnummer ska kopia av pass bifogas tillsammans med adressuppgifter i bosättningslandet.

Med sin underskrift ger företaget de i avtalet nämnda reseleverantörerna fullmakt att debitera de biljetter och tjänster de säljer via resekontot. På samma gång förbinder sig företaget att iaktta avtalsvillkoren för resekontot, 
vilka finns som bilaga till avtalet, och att betala alla inköp som debiterats via kontot när dessa förfaller till betalning. Underskriften är en bekräftelse på behörigheten att överföra förhandsuppgifter om resekontotransaktion-
er till tredje part, om företaget så har meddelat i sin ansökan. Företaget godkänner att resekontouppgifterna registreras i Diners Clubs och de i avtalet nämnda reseleveratörernas datasystem.

Diners Club förbinder sig att ange följande uppgifter på kundens faktura: resenärens namn, reseleverantörens referensnummer, rutten/tjänsten, transaktionens datum, moms, transaktionens belopp och kundspecifika övriga 
uppgifter.

Reseleverantören skickar resekontotransaktionerna till Diners Club och ansvarar för innehållet i resetransaktionerna.

Företaget

Datum Företagets officiella underskrift

Namnförtydligande Personbeteckning

Namnförtydligande Personbeteckning

Ansökan ska skickas till: SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial, Travel Account Concept, PB 1085, FI-00101 Helsingfors, tacsupport@dinersclub.fi

Diners Club resekonto utges och drivs av
SEB Kort Bank AB, Helsingfors filial
dinersclub.fi
FO-nummer: 1597729-519

01
19

Vänligen bifoga också blanketten ”Intyg om verklig huvudman”, ifall ni är en ny kund.

https://dinersclub.se/doc/se/XXCN0W-BO-SE.pdf
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