Circle K Personkort
Fyll ut søknaden elektronisk før du skriver ut og signerer.
Send ferdig signert skjema som e-postvedlegg til personkort@circlekeurope.com

Personlige opplysninger (*obligatoriske felter)

-

Fødselsnummer*:
Etternavn (alle)*:
Fornavn (alle)*:
Adresse*:
Postnr:

Poststed:

Mobil/Telefon*:
E-post*:
Ønskes tilleggskort? Fyll ut feltene under
Etternavn (alle):
Fornavn (alle):

Betalingsmåte

Jeg ønsker papirfaktura tilsendt. (39,-)
Du kan også knytte opp

Faktura på e-post (0,-)
i din nettbank (0,-)

Andre opplysninger
Forfallsdato:

1.

5.

10.

15.

20.

25.

Tilknyttes ansatt/medlemsavtale:

H L F

M E D

Arbeidsgiver:

Jeg er inneforstått med at Circle K Norge AS ( Circle K) kan innhente opplysninger hos banker, arbeidsgiver, revisor og konsesjonsgitte
opplysningsdatabaser, for til enhver tid å kunne skaffe til veie opplysninger for behandling av denne søknaden. Circle K forbeholder seg retten til å
avslå søknaden etter kredittvurdering. Ved signatur av denne søknaden samtykker jeg til at Circle K som ledd i oppfyllelse av sine forpliktelser etter
avtalen, kan sende ut relevant informasjon ved bruk av e-post eller telefon. Gjeldende konto- og betalingsbestemmelser på circlek.no

Sted / dato

Søkers underskrift

Fyll ut søknaden, skriv ut og signér. Send søknaden som e-postvedlegg til personkort@circlekeurope.com.
Alternativt kan søknaden sendes per post til Circle K Norge AS, Kundeservice Kort, Postboks 1176 sentrum, 0107 Oslo

Betingelser for Circle K Personkort
Kontrakt med konto-/kortinnehaver fra 15. 02. 2016
1. Akseptering
Ved mottak av kortet ber vi deg lese disse betingelsene nøye og sette deg
grundig inn i kortets bruksmåte. Hvis du aksepterer betingelsene må kortet
straks signeres, og du vil da være kunde hos og bundet av disse betingelser.
Kundeforhold etableres også ved at kortet beholdes og/eller brukes uten
signatur. Hvis du ikke kan returnere det, ber vi deg straks å klippe kortet i to og
returnere det til Circle K Norge AS.
2. Søknad og vurdering
Ved innsendelse av søknaden gir søkeren, ved sin underskrift, Circle K Norge
AS fullmakt til å kontrollere opplysningene gitt i søknadsskjemaet. Dette gjelder
både på søknadstidspunktet og senere under kundeforholdet. Det kan
innhentes opplysninger fra kredittopplysningsbyråer, offentlige tilgjengelige
kilder, arbeidsgiver, bankforbindelser, andre kortselskap og
kredittopplysningsbyråenes inkassoregister. De kontrollerte opplysningene vil
bli behandlet fortrolig. Kortutsteder kan avslå en søknad uten nærmere
begrunnelse. Begrunnelse for eventuelt avslag vil om ønskelig bli gitt.
Kortinnehaver samtykker til at Circle K Norge AS og utsteder av Cirlce K
Mastercard om nødvendig deler kunnskap om kundeforholdet. Dersom
kortinnehaver både har et Circle K Personkort og et Circle K Mastercard, vil
kundeforholdet bli vurdert som et forhold.
3. Personkort
Circle K Personkort er strengt personlig og kan ikke overdras til andre. Kortet
er Circle K Norge AS sin eiendom. Circle K Norge AS kan på saklig grunnlag
inndra eller sperre kortet. Dersom kortinnehaver ønsker begrunnelse for
eventuell sperring eller inndragelse av kortet, vil det bli gitt. Kortet skal straks
tilbakeleveres til Circle K Norge AS dersom kundeforholdet opphører. Circle K
Personkort kan brukes på Circle K stasjoner, 1-2-3, og Best. Reglene for bruk av
kortet i Danmark og Sverige kan være ulike de norske. Det er kortinnehavers
ansvar å orientere seg om disse reglene før bruk på stasjoner utenfor Norge.
4. PIN-kode
Circle K Personkort kan bare brukes sammen med en PIN-kode. PIN-koden må
umiddelbart læres og makuleres. Under enhver omstendighet skal PIN-koden
holdes atskilt fra kortet på en slik måte at uvedkommende ikke har adgang til å
tilegne seg både kort og PIN-kode.
5. Ansvar
Kortinnehaver står ansvarlig for alle betalingskrav som måtte oppstå ved bruk
av kortet. Ved tap av kortet, må dette snarest mulig meldes til Circle K Norge
AS. Tapet kan meldes 24 timer i døgnet på telefon 22 96 24 00. Erstatningskort
blir utsendt vederlagsfritt. Dersom melding om tap er gitt, og kortet blir funnet,
skal det klippes i to og returneres til Circle K Norge AS. Sperring av kort gjøres
vederlagsfritt. Ved tap av kortet går risikoen for misbruk over til Circle K Norge
AS fra det tidspunkt Circle K Norge AS har mottatt melding om tapet.
Kortinnehaver er ansvarlig for tap som oppstår før sperremelding er gitt
dersom kortinnehaver forsettelig eller grovt uaktsomt har muliggjort andres
misbruk, eller unnlatt å underrette Circle K Norge AS innen rimelig tid etter tap/
tyveri av kortet.
Kortinnehaver kan da bli avkrevd full erstatning. Circle K Norge AS står
ansvarlig ved teknisk svikt i systemet.

6. Tvister
Tvister mellom kortinnehaver og kortutsteder som ikke løses i minnelighet, kan
bringes inn for de alminnelige domstoler.
7. Kjøp av varer eller tjenester
Ved kjøp på Circle K stasjoner skal reklamasjoner rettes til den enkelte stasjon.
Fører dette ikke fram, kan reklamasjoner rettes til Circle K Norge AS, jfr.
forøvrig Kredittkjøpslovens § 8.
8. Faktura og betaling
Tidspunkt for fakturering og forfall, samt forsendelsesmåte avgjøres til enhver
tid av Circle K Norge AS. Ved valg av papirfaktura påløper det et gebyr, for
tiden kr 39,-. Efaktura eller andre nettløsninger er kostnadsfritt.
Hvis en faktura ikke betales ved forfall - selv etter varsling om inkasso - ansees
avtalen for vesentlig mislighold og hele Circle K Norge AS sitt krav - også nyere
fakturaer - oversendes til inkasso. Kortinnehaver belastes et gebyr ved
utsendelse av inkassovarsel. Circle K Norge AS har rett til å sperre kortet ved
betalingsmislighold. Ved gjentatte tilfeller av betalings- mislighold kan avtalen
som sådan ansees som vesentlig misligholdt. Øvrige kort vil på tilsvarende
måte bli sperret ved mislighold.
9. Kjøpsbegrensninger
Circle K Norge AS forbeholder seg retten til å sette og endre øvre
beløpsgrense, samt å innføre kjøpsbegrensninger pr. kort. Circle K Norge AS
plikter, på oppfordring fra kortinnehaver, å opplyse hvilken beløpsgrense som
gjelder.
10. Endringer
Kortinnehaver plikter straks å gi melding til Circle K Norge AS om enhver
endring av navn og adresse, samt annen endring som påvirker forholdet
mellom kortinnehaver og Circle K Norge AS. Circle K Norge AS har rett til å
endre eller innføre gebyrer for kort og/eller tilleggstjenester. Ved opphør av
eventuell rammeavtale, gjelder de generelle vilkår for bruk av Circle K
Personkort. Circle K Norge AS kan endre disse betingelser med 1 – en måneds
varsel. Varsel kan enten gis på faktura eller som vedlegg til denne, dog vil
kortinnehavers aksept innhentes ved vesentlige endringer.
11. Kjøp av varer og tjenester i utlandet
Ved bruk av kortet i Danmark og Sverige, gjelder Norges Banks
valutabestemmelser. Når kortet benyttes utenfor Norge, blir beløpet i
brukerlandets valuta omregnet til norske kroner på avregningsdagen i
utlandet. Det vil som oftest være et tidsintervall mellom avregningsdagene.
Omregningskursen er dagens kurs pluss et kurspåslag. Svingninger i
valutakursene kan føre til gevinst eller tap sammenlignet med direkte
omregning fra originalvaluta til norske kroner. Gevinst eller tap i denne
forbindelse faller på kortholder.

