
Fødselsnr. Hovedkortinnehaver: (11 siffer, kun norske nr.)

* * * * * *
Fødselsnr. familiemedlem: (11 siffer, kun norske nr.)Fornavn familiemedlem:

LA
N

D
KF

Etternavn familiemedlem:

Adresse: (registrert i folkeregisteret) Postnr.: Poststed: 

E-post familiemedlem:

Mobil familiemedlem:

BRETT
HER

Signatur hovedkortinnehaver (må holdes innenfor feltet)

Dag/Mnd./År

Hovedkortnummer: (16 sifre)

Personlige opplysninger (gjelder søker om tilleggskort)

Betingelser (signeres av hovedkortinnehaver)

Jeg har lest og aksepterer kontovilkårene, og gir samtidig SEB Kort Bank AB, Oslofilialen,
fullmakt til å innhente opplysninger fra kredittopplysningsbyråer og andre kortselskap. 
Ved signatur av søknaden samtykker jeg til (i) at Landkreditt Bank og SEB Kort som ledd i
oppfyllelse av Avtalen, kan sende ut relevant informasjon ved bruk av e-post eller telefon 
og (ii) at Landkreditt Bank og SEB Kort som ledd i oppfyllelse av Avtalen, også på vegne
av våre partnere, kan markedsføre produkter og tjenester bla. ved bruk av e-post eller 
telefon.

Brett
her

hovedkortnummer (16 siffer)

Personlige opplysninger (gjelder søker om tilleggskort)

Fornavn familiemedlem Fødselsnr. familiemedlem (11 siffer, kun norske nr.) 

etternavn familiemedlem

Adresse (registrert i folkeregisteret) Postnr. Poststed

e-post familiemedlem

Mobil familiemedlem

Betingelser (signeres av hovedkortinnehaver)

Dag/mnd/år

Jeg har lest og aksepterer kontovilkårene,  og gir samtidig Eurocard, filial av 
Eurocard AB (Eurocard) fullmakt til å innhente opplysninger fra kredittopplysnings-
byråer og andre kortselskap. Ved signatur av søknaden samtykker jeg til (i) at 
Landkreditt Bank og Eurocard som ledd i oppfyllelse av Avtalen, kan sende ut relevant 
informasjon ved bruk av e-post eller telefon og (ii) at Landkreditt Bank og Eurocard 
som ledd i oppfyllelse av Avtalen, også på vegne av våre partnere, kan markedsføre  
produkter og tjenester bla. ved bruk av e-post eller telefon.

Signatur hovedkortinnehaver (må holdes innenfor feltet)

SEB Kort AB, Oslofilialen
v/Kreditt
Postboks 381 Skøyen
0213 Oslo 

Landkreditt Bank Mastercard Familiekort 

Fødselsnr. hovedkortinnehaver (11 siffer, kun norske nr.) 

* ** * * *

Søknadsskjemaet sendes til:
Eurocard, filial av Eurocard AB 
att: Kredittavdelingen 
Postboks 1672 Vika 0120 Oslo

Brett
her

hovedkortnummer (16 siffer)

Personlige opplysninger (gjelder søker om tilleggskort)

Fornavn familiemedlem Fødselsnr. familiemedlem (11 siffer, kun norske nr.) 

etternavn familiemedlem

Adresse (registrert i folkeregisteret) Postnr. Poststed

e-post familiemedlem

Mobil familiemedlem

Betingelser (signeres av hovedkortinnehaver)

Dag/mnd/år

Jeg har lest og aksepterer kontovilkårene,  og gir samtidig Eurocard, filial av 
Eurocard AB (Eurocard) fullmakt til å innhente opplysninger fra kredittopplysnings-
byråer og andre kortselskap. Ved signatur av søknaden samtykker jeg til (i) at 
Landkreditt Bank og Eurocard som ledd i oppfyllelse av Avtalen, kan sende ut relevant 
informasjon ved bruk av e-post eller telefon og (ii) at Landkreditt Bank og Eurocard 
som ledd i oppfyllelse av Avtalen, også på vegne av våre partnere, kan markedsføre  
produkter og tjenester bla. ved bruk av e-post eller telefon.

Signatur hovedkortinnehaver (må holdes innenfor feltet)

SEB Kort AB, Oslofilialen
v/Kreditt
Postboks 381 Skøyen
0213 Oslo 

Landkreditt Bank Mastercard Familiekort

Fødselsnr. hovedkortinnehaver (11 siffer, kun norske nr.) 

* ** * * *

Søknadsskjemaet sendes til:
Eurocard, filial av Eurocard AB 
att: Kredittavdelingen 
Postboks 1672 Vika 0120 Oslo

Returneres til:
SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

Postboks 18, 1541 Vestby
Norway

Landkreditt Mastercard utstedes av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen 
Org.nr: 982 793 386
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