
Skickas till: Ikano Bank, Frisvar 020171163, Box 719, 343 82 Älmhult 

Ansökan IKEA BUSINESS 

Organisationsnummer Vi vill handla med

Rekvisition Antal kort

Företagsnamn

E-post

Faktureringsadress

Postnummer Ort

Kontaktperson Telefon inkl riktnummer

Bankens noteringar

Beviljat        Avslag         Komplettering

Kortnummer

 Kort

OBS!  
Kom ihåg att bifoga

kopia på firmatecknarens 
ID-handling.

  6    0     0     2    0     0         

Kreditgivare är Ikano Bank AB (publ), Box 719, 343 82 ÄLMHULT. Organisationsnummer 516406-0922     ktj 67136713-01-01

Avtalsnummer Firmateckningskontroll genomförd

Underskrift  Jag/vi försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga och förbinder mig/oss att följa vid varje tid gällande bestämmelser och 
betalningsvillkor för IKEA BUSINESS. Jag/vi har tagit del av bestämmelserna och är medveten/na om att varorna säljs med äganderättsförbehåll.
 
 

Firmatecknare

Namnförtydligande

Firmatecknare ska bifoga kopia på ID-handling. Tecknas firman av två i förening, bifogas kopior på bådas ID-handlingar. Ort och datum 

Ort och datum

Firmatecknare (när firman tecknas av två i förening)

Namnförtydligande

 Ägarförhållande (Ifylles pga lag om åtgärder mot penningtvätt) 

 Äger någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25 % av företaget?        Ja (Om ja, notera nedan)          Nej, ingen äger mer än 25 % av företaget   

* Uppgiften behöver inte fyllas i avseende enskilda firmor och företag vars aktier är noterade på en reglerad marknad.

Namn

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Kortadress (om ni vill att kortet skickas till annan adress än fakturaadressen, ange det här)
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  Så här fyller du i din ansökan! 

Ägarförhållande 
Om fysiska personer äger eller kontrollerar – direkt eller indirekt – mer än 25 % av 
kundföretaget ska namn och personnummer på dessa personer fyllas i.  

Kryssa ”Nej” om ingen fysisk person äger eller kontrollerar mer än 25 % av kundföretaget. 
Uppgifterna behöver inte fyllas i gällande stat, kommun och landsting, enskilda firmor och företag 
vars aktier är noterade på en reglerad marknad. 

Genom att fylla i dessa uppgifter motverkar ni penningtvätt och bidrar till att vi tillsammans följer 
EU-lag.    

Skicka ansökan portofritt till: 

Ikano Bank  
Frisvar 020171163 
Box 719 
343 82 Älmhult

Kundunderskrift 
Ansökan ska undertecknas av behöriga firmatecknare. 

ID-kopia 
Kom ihåg att bifoga kopia på firmatecknarens ID-handling om denna inte ansökt personligen 
på varuhuset samt registreringsbevis (max 3månader gammalt) eller protokollsutdrag.

Kort eller rekvisition?

Fyll i om ni önskar handla med kort eller rekvisition. Om ni vill ha flera kort, fyll i önskat antal. 
Om ni önskar handla med rekvisition ska en sådan innehålla:  

- Företagets namn och fakturaadress
- Datum för inköp
- Vem som ska handla
- Kundnummer som ska debiteras
- Fakturareferens
- Underskrift av behörig person
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5 Frågor? 
Ring oss på 

0476-58 71 70 
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