
Kortholders Navnet kan max indeholde 22 karakterer (Navn skal være iflg. PAS)

Navn Medarb.nr

Cpr nummer E-mail AAU

Adresse Hovedomr

Postnr. By Institut/afd.

AAU tlf..: Mobilnr.

Oprettelse Erstatningskort

Ansøger bekræfter med sin underskrift:

Kortholder Ansvarlig leder

Dato Dato

Navn: Navn

Underskrift Underskrift

Ans. timer pr uge ( eks 37/37)

● Undtagelsesvis tjenestelige udgifter til småindkøb (udlæg), der foretages for AAU (eksempler se regelsættet) .                                  

Maks. Kr. 5.000 pr små indkøb

● Hævning af kontanter i udlandet svarende til 200 kr. pr. dag tjenesterejsen varer

● Kreditkortet må aldrig anvendes til private udgifter

● At Aalborg Universitet må videregive oplysninger om CPR-nummer til kortudsteder for indhentning af adresseoplysninger

● At kortholder har læst "Regelsæt for AAU-kreditkort med firmahæftelse-medarbejder" og er indforstået med de betingelser for 

anvendelse af kreditkortet, som er angivet i regelsættet og i denne bemyndigelseserklæring

● At kortholder er bekendt og indforstået med, at der vil bliver foretaget modregning i lønudbetalingen, såfremt der ikke 

foretages betaling for køb på kortet - afsnit 14 i regelsættet.

● Rejses der efter diæter må kortholder undtagelsesvis afholde privat mindre udgifter til fortæring under tjenesterejsen. 

Udgifterne må maksimalt svare til time- og dagpengesatsen pr. dag, som tjenesterejser varer.  Sådanne betalingers afledte e-

transkationer må ikke medtage på rejseafregningen og disse skal derfor slettes af kortholderen i rejseafregningssystemet, men 

skal afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort.

● Hævninger af kontanter i Danmark er ikke tilladt

I henhold til instruks for Rejse- og udlægssystemet skal den rejsende/udlægsholder klarmelde sin rejseafregning senest 14 dage 

efter hjemkomst.  

Betalingstransaktioner på kreditkortet (e-transaktioner) overføres dagligt til rejse- og udlægssystemet RUS. 

I RUS skal den rejsende/udlægsholder - indehaveren af kreditkortet - sørge for at de enkelte poster udgiftsføres, dvs. indsættes 

på en relevant rejseafregning eller udlægsrapport. 

Originalbilag modtaget ifm. kreditkortkøbet skal afleveres sammen med den udskrevne, klarmeldte rejseafregning 

/udlægsrapport til den godkendende sekretær.

I tilfælde af kortets bortkomst ved f.eks. Tab eller tyveri skal kortholder straks kontakte Kortservice på +45 36 73 71 00, som er 

åbent døgnet rundt. I forbindelse med fratrædelse er kortholder eller dennes organisatoriske enhed pligtig til at klippe kortet i 

stykker og afmelde kortet ved mail til kreditkort@adm.aau.dk 

● Ved dokumenteret bortkommet bagage må kreditkortet, undtagelsesvis, anvendes til køb af nødvendigt tøj mv., men beløbet 

må ikke medtages på rejseafregningen idet disse udgifter efterfølgende afregnes fra Europæiske Rejseforsikring direkte til den 

rejsende. Disse beløbs e-transkaktioner skal derfor slettes af kortholderen (den rejsende) i rejse-afregningssystemet, men skal 

afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort.

Efter Kortholders samt Ansvarlig leders underskrifter scannes ansøgningsskema som PDF og sendes til 

kreditkort@adm.aau.dk 

 

● Tjenestelige merudgifter ifm. tjenesterejser (eksempler se regelsættet)

Ansøgning og bemyndigelseserklæring for udstedelse af 

kreditkort med firmahæftelse

Denne blanket gælder for alle hovedområder under AAU. Blanketten skal udfyldes på skærmen

Kortholder er bemyndiget til at anvende det af Aalborg Universitet tildelte kreditkort til udgifter ifm. tjenesterejser og 

undtagelsesvis til tjenestelige udgifter til småindkøb (udlæg), der foretages for AAU, hvor betaling ikke kan gennemføres på 

normal måde ved en faktura

Kortet kan i henhold til Regelsættet for AAU-Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder, anvendes i forbindelse med:
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