
Rabatt nr.: 1 2 3 5 9
Søknad om YX Visa kort
Vennligst fyll ut søknaden fullstendig, bruk blokkbokstaver.
Alle felter må være fylt ut.

Fødselsnr.:

Fullt navn (som blir stående på kortet):

E-post (E-postadresse er obligatorisk da faktura sendes pr e-post. Det er derfor viktig at 
adressen er korrekt og tydelig fylt ut)

Mobil:

Jeg bekrefter å være fulltidsansatt: 

Jeg bekrefter at jeg ikke har inkassosaker eller betalingsanmerkninger siste 3 år:

STED: DATO:

UNDERSKRIFT:

Du vil motta en e-post med en sikker link, etter søknaden din er be-
handlet, der du må benytte din BankID for å legitimere deg.

I henold til norsk lov må banken foreta en sikker legitimering av deg før vi kan etablere 
ditt kundeforhold. Vi sender deg en e-post hvor du kan velge legitimeringsmåte, hvor det 
enkleste og raskeste vil være ved å benytte din BankID.

Ved å fylle inn opplysningene, aksepterer du at det vil bli innehentet kredittopplysninger om 
deg. For å søke må du ha fylt 18 år.

Se gjeldende vilkår på www.yxvisa.no.

Rabattfordeler betinger et faktisk ansattforhold i gjeldende firma. YX Betjent AS kan be om bekreft-
else fra arbeidsgiver. Hvis arbeidsforholdet opphører, vil YX Betjent kunne fjerne ansatt-fordelen. De 
generelle fordeler og priser vil da gjelde. YX Betjent har rett til å endre rabattnivået.

Det lønner seg å fylle tanken 
hos YX Kolbu 
Rabatt på drivstoff 
Med YX Visa får man opptil 50 øre i rabatt per liter drivstoff i totalrabatt/bo-
nus når du betaler med kortet på YX eller Uno-X stasjoner i Norge. Rabatten 
beregnes på pumpepris.

*Drivstoffrabatt til deg og bonus til 
 IL Kolbukameratene
 40 øre rabatt per liter på pumpepris på YX og Uno-X stasjoner

 10 øre per liter i støtte til IL Kolbukameratene

Hver 6. bilvask gratis (på YX stasjon med maskinvask)
Når du betaler med kortet får du automatisk hver 6. maskinvask gratis 
på YX stasjoner.

Rimeligere strøm
Som innehaver av YX Visa får du TOPP 5-GARANTi på strømpriser via 
NorgesEnergi.

Spesialtilbud på reiser
Som innehaver av YX Visa får du tilgang på spesialpriser på utvalgte 
reiser, tilbudene sendes på mail til deg direkte.

Ufrivillig eller frivillig stopp
Som innehaver av YX Visa får du 12 mnd medlemskap i Falck for 799,- 
(ord.pris 1651,-). Deretter får du 10% rabatt på årsavgift, i tillegg til rabatt 
på bruk av verksted, dekkhotell, leiebil, hotell og Falck Hjem.

Gunstig rente på lån til bil, båt, MC og caravan
Som YX Visa kunde får du spesialrente på lån til bil, motorsykkel, 
båt eller caravan hos AS Financiering.

Full oversikt med nettbank
Med YX Visa Nettbank har du full oversikt over alle transaksjoner ved 
hjelp av noen tastetrykk.

Finansielle betingelser
•	 Kredittgrense: 5000,- •	 Varekjøp inn- og utland: 0,-

•	 Rentefri betalingsutsettelse: inntil 50 dager •	 Administrasjonskostnad: 0,-

•	 Årspris: 0,- •	 Forfallsdato: 20. i hver mnd.

Eff. rente 21,92% (15 000,- 0/12 mnd. Totalt 16 672,-)

øre* per liter i 
totalrabatt/bonus50

YX Visa

Ferdig utfylt søknad kan sendes til oss på 3 forskjellige måter:
 
 Scannet skjema: post@yxvisa.no
 Faks:  23 20 46 01
 Post:  YX Visa
   Pb. 7104 Majorstuen
   0306 Oslo

YX Betjent AS - Postboks 127 - 1325 Lysaker - Kundeservice 04212 - E-post 04212@unox.no


