FORIA / TRB KONTOKORTSANSÖKAN FÖRETAG
(Bränslekort) Faxa till FORIA 08-550 333 77 eller skicka till FORIA, Box 19186, 15228 SÖDERTÄLJE
Firmanamn
Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

Organisationsnummer

Ort, datum

Namnteckning/firmatecknare

Namnförtydligande

Ansökan kreditprövas på grundval av person- eller kreditupplysning.

Jag önskar få min faktura som E-faktura på nedanstående e-postadress.
E-postadress

Ansökan avser
Antal kort

Förarkort *

Årsvolym diesel (liter)

Årsvolym bensin (liter)

*) Man kan beställa enbart tankkort eller kombinationen fordonskort/förarkort.
Ange förarnamn eller annan beteckning på förarkort på baksidan av blanketten.
KONTOBESTÄMMELSER




















FORIA-kortet är giltigt för tankning på TRB-stationer enligt stationsförteckning, se www.trb.se.
Kortet gäller för tankning av bensin och diesel.
Fakturering sker 2 ggr /månad. Betalningsvillkor 15 dagar
Vid försenad betalning äger FORIA rätt att från förfallodagen debitera dröjsmålsränta enligt bestämmelser som FORIA
från tid till annan fastställer. Dröjsmålsräntan är för närvarande referensränta + 13%.
Vid betalning av faktura uppges alltid fakturanummer samt kundnummer.
Korten som är FORIAs egendom, är personliga och får inte överlåtas.
Korten skall vid anfordran omgående återlämnas till FORIA.
Korten är en värdehandling och skall förvaras på ett sådant sätt att risk ej uppkommer att de utnyttjas på obehörigt sätt.
Korten kan endast användas tillsammans med en personlig kod (PIN-kod) som kommer att sändas till kontohavaren
separat.
För att förhindra missbruk får kontohavaren inte yppa koden för någon obehörig, inte anteckna koden på kortet och inte
heller förvara denna i anslutning till kortet. PIN-koden skall förvaras säkert eller förstöras så att sambandet mellan kort
och kod inte kommer till obehörigs kännedom.
De belopp och kvantiteter som registreras i samband med inköp över kontokortsautomat, debiteras kontohavaren utan
att denne skriftligt kvitterat mottagen vara. Användning av korten i förening med den personliga koden anses såsom
erkännande av uttagen vara och bildar underlag för faktura, för vilken kontohavaren är betalningsansvarig.
Kontohavaren är ej berättigad till skadestånd på grund av att automat är ur funktion.
Kontohavaren är ansvarig gentemot FORIA för skada, förlust och kostnad som uppkommer på grund av att han eller
annan missbrukar eller ej följer gällande bestämmelser.
När kredit lämnas huvudsakligen för enskilt bruk är dock kontohavaren enligt konsumentkreditlagen endast skyldig att
betala belopp som påförts kontot, om korten överlämnats till annan, om korten förlorats genom grov oaktsamhet eller
om kontohavaren på annats sätt förlorat besittningen av kortet och inte snaras efter upptäckten anmält förlusten till
FORIA:
Adressändring skall omedelbart anmälas till FORIA.
Dessa kontobestämmelser gäller tills vidare till dess FORIA meddelar annat. Kontohavaren är medveten om att FORIA
kan ändra räntesatser, avgifter och betalningsvillkor genom meddelade i faktura eller brev och att kontohavaren
godkänner dessa ändringar genom fortsatt utnyttjande av kortet.
Fullgör inte kontohavaren i behörig ordning sina skyldigheter enligt dessa kontobestämmelser eller missbrukas krediten,
äger FORIA utan föregående uppsägning avsluta kontot, varvid hela kontoskulden omedelbart förfaller till betalning.

Om korten förkommer skall detta omedelbart anmälas till FORIA, tel 08-550 660 00. Efter det att
FORIA erhållit anmälan svarar bolaget för de förluster som kan uppstå genom obehörigt bruk av
korten.
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