Kom ihåg att
bifoga avin för
årsavgiften!

ANSÖK OM MOREGOLF MASTERCARD OCH
DELBETALNING AV ÅRSAVGIFT TILL DIN GOLFKLUBB
Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard
”Kreditservice”, Svarspost 205 046 42, 110 01 Stockholm. EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften till din golfklubb. Högsta belopp för delbetalning är 15 000 kr.

✓

Jag vill ansöka om MoreGolf MasterCard, och delbetala årsavgiften till min golfklubb
med kortet och fyller i samtliga uppgifter på ansökan.

1. ÖNSKAD KREDITGRÄNS
Önskad köp- och kreditgräns*: 40 000

30 000

Annat belopp

20 000

*Om du inte gör något val kommer en köp- och kreditgräns på 20 000 kr att behandlas.

(lägst 10 000 kr, högst 150 000 kr).

2. DINA PERSONUPPGIFTER OCH DELBETALNINGSTID

–

Personnummer					

–

Golf-id

Efternamn
Förnamn
Gatuadress					
Postnummer			
Hemtelefon

Postadress		

				

Mobilnr
E-postadress			

Jag vill delbetala årsavgiften på 6 månader

Kom ihåg att fylla i antal månader för delbetalning.

12 månader

3. DIN ANSTÄLLNING
Anställning/Sysselsättning

Arbetar

Årsinkomst

Studerar

		

Pensionär

Arbetssökande

		
Arbetsgivare/
egen rörelses namn

(före skatt)				

4. ÖVRIGA UPPGIFTER
Antal personer i hushållet:
Boendeform:

Hyresrätt

Vuxna

Barn under 18 år

Inneboende

Bostadsrätt

Egen fastighet

5. GODKÄNNANDE
Jag har tagit del av de allmänna villkoren som gäller för MoreGolf MasterCard, Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation och information om avtal som ingås per distans på moregolf.golf.se och sparat ner dem. Jag ansöker härmed om MoreGolf MasterCard och försäkrar att
de uppgifter som lämnats är fullständiga och riktiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå en sedvanlig kreditprövning varvid en
kreditupplysning kommer att tas. Jag godkänner och förbinder mig att följa villkoren för MoreGolf MasterCard om kort beviljas. Om den beviljade
krediten efter kreditprövningen är lägre än den jag har ansökt om godkänner jag även villkoren med den lägre krediten. Information om behandling
av personuppgifter och om uppgiftslämnande till kreditupplysningsföretag finns i anslutning till villkoren.
Härmed ger jag EnterCard Sverige AB rätt att belasta mitt MoreGolf MasterCard med det belopp på bifogad avi/avier som avser årsavgiften till min
golfklubb. Observera att det överförda beloppet måste rymmas inom din kreditlimit på kortet.

Ort/datum

Sökandes underskrift

Kreditgivare är EnterCard Sverige AB, 105 34 Stockholm, org nr 556673-0593. EnterCard Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Kreditförmedlare är Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB, Box 84, 182 11 Danderyd, org nr 556455-4557.

64000 					

80101

Om du inte vill behålla kortet hör du av dig till Kortservice på telefon 0771–36 36 36.

A1210GF-100IN-01

