Yritystilihakemus
Ansökan om företagskonto
Tällä hakemuksella voitte avata yrityksellenne Hong Kong Yritystilin.
Lisätietoja Yritystilistä: Hong Kong Import Oy Yritysluotot puh. 075-325 5000
Med denna ansökan öppnar ni ett Hong Kong Företagskonto för ert företag.
Närmare uppgifter om Företagskontot tel. 075-325 5000
Yritys • Företaget

Yrityksen nimi • Företagets namn

Osoite • Adress

Laskutusosoite • Faktureringsadress

Postinumero ja postitoimipaikka

Postnummer och postanstalt

Yhteyshenkilö • Kontaktperson

Puh./Tel.

Laskutuksen yhteyshenkilö • Kontaktperson i faktureringsärenden

Puh./Tel.

Toivottu viitteenne laskuun • Önskad referens i er factur

Toimiala • Bransch

Y-tunnus • FO-nummer

Perustamisvuosi • Grundläggningsår

Rekisteröintipäivä • Registreringsdatum

Pankin ja konttorin nimi • Bankens och kontorets namn

Toivottu luottoraja • Önskad kreditlimit

Asiakaskortteja / kpl • Kreditkort / st

Nätfaktura ( ja / nej )

Haluan verkkolaskun ( kyllä / ei )

Operaattori (välittäjä) • Operatör ( förmedlare )

Verkkolaskuosoite ( IBAN tilinro) • Nätfaktureringsadress / IBAN kontonummer

Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi. Olen lukenut tilinkäyttöehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.
Jag försäkrar att ovangivna uppgifter är riktiga. Jag har läst villkoren för företagskontot och jag
binder mig att följa dem.
Yrityksen, yhteisön virallinen allekirjoitus • Företagets, samfundets officiella underskrift

Nimenselvennys • Namnförtydligande

Päiväys • Datum

Hong Kongin merkintöjä • Hong Kongs anteckningar

• Henkilöllisyys tarkistettu
• Identiteten verifierad

Palauta myymälään
Returnera till affären

Sotu

Ajokortti
Körkort

Hong Kong Group Oy Porttipuistontie 1, 01200 Vantaa
Y-tunnus/FO-nummer/1710083-3

Passi
Pass

Henkilökortti
Identitetskort
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Hong Kong - Yritystilikortti
Tiliehdot 2/2014

Tilin avaaminen
Hong Kong tavaratalot avaa tilin hyväksymänsä kirjallisen hakemuksen perusteella yritysasiakkaalle, joka on
luottokelpoinen. Tilihakemuksen allekirjoittajalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hong Kong tavaratalot
tarkastaa yrityksen tiedot Asiakastieto Oy:n tietokannasta. Hong Kong tavarataloilla on myös oikeus
tarkastaa yrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot. Hong Kong tavarataloilla on oikeus yksipuolisesti
hyväksyä tai hylätä tilihakemus. Yritysasiakas voi hakea yhden tai useamman tilin käyttöön oikeuttavan rinnakkaiskortin.
Yritysasiakas on vastuussa myös rinnakkaiskortilla tehdyistä ostoista. Allekirjoittaessaan tilihakemuksen
yritysasiakas hyväksyy tiliehdot. Hong Kong tavaratalot voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakkaalla on
todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakas on antanut itsestään luottoa hakiessaan harhaanjohtavia tietoja,
jotka ovat voineet vaikuttaa luoton myöntämiseen tai sen ehtoihin tai hän on syyllistynyt muuhun olennaiseen
sopimusrikkomukseen. Yritysasiakkaan tili on irtisanottavissa myös siinä tapauksessa, että tämä jättää laskun
maksamatta eräpäivään mennessä. Mikäli yritysasiakas laiminlyö erääntyneen maksun suorittamisen muistutuksesta
huolimatta, siirtää Hong Kong tavaratalot erääntyneet saatavansa perintätoimiston hoidettavaksi.
Luottoraja
Yritysasiakkaan luottoraja on 1000 euroa. Yritysasiakas voi tilihakemuksessa anoa tästä poikkeavaa luottorajaa.
Hong Kong tavaratalot pidättää oikeuden määritellä luoton ylärajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta
ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisesti kortin mukana lähetettävässä saatekirjeessä. Luottorajaa ei saa ylittää.
Yritysasiakas on luottorajasta huolimatta vastuussa kaikista yrityksen tilille tehdyistä ostoista. Jos kortti katoaa,
vastuu kortilla tehdyistä ostoista lakkaa kuitenkin heti, kun katoaminen on asianmukaisesti saatettu Hong Kong
Tavaratalojen tietoon.
Laskutus
Laskutusväli on yksi (1) viikko. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.
Korko ja perittävät maksut
Viivästyskorko on korkolain mukainen
Kortin katoaminen
Kortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava arkisin klo 8-16 välisenä aikana numeroon 075-325 5000.
Em. ajan ulkopuolella, myymälöiden aukioloaikana numeroon 075-325 5051.
Muut ehdot
Tilikortti on aina esitettävä ostohetkellä. Myyjällä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys valokuvalla
varustetusta henkilöllisyystodistuksesta. Kortti on voimassa toistaiseksi. Henkilötietojen ja laskutusosoitteen
muutokset on ilmoitettava viipymättä kortinantajalle. Tilisopimuksesta, maksuista ja saatavien perinnästä
aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan tilinhaltijan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on mahdollisuus saattaa
riita-asiat myös kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa,
riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

