Vedlegg til søknad
Fylles ut dersom kontoinnehaver er under 18 år.
Foresatte/verger må legge ved dokumentasjon som angir den mindreåriges verger til søknaden (f.eks
fødselsattest), samt kopi av legitimasjon, (f.eks førerkort eller pass), for samtlige verger.

Vennligst bruk blokkbokstaver!

KONTOINNEHAVER
Fødsels- og personnummer

Fornavn og etternavn

FORESATT/VERGE 1

FORESATT/VERGE 2

Fødsels- og personnummer

Fødsels- og personnummer

Fornavn

Fornavn

Etternavn

Etternavn

Adresse

Adresse

Postnummer

Poststed

Postnummer

Telefon hjem

Telefon hjem

Telefon mobil

Telefon mobil

E-post

E-post

Poststed

UNDERSKRIFT

NO_2537 150903:1

Jeg bekrefter herved å ha satt meg inn i, og forplikter å følge, de alminnelige vilkår. Jeg forsikrer at opplysningene oppgitt i søknaden er korrekt og jeg aksepterer at mine
personopplysninger behandles i overenskommelse med bestemmelsene i avsnitt 11 i de alminnelige vilkår. Gjennom denne søknaden gir jeg Nordax Bank rett til å
innhente opplysninger, relevant i forhold til søknaden, fra banker og andre kredittselskap uansett om disse opplysninger er taushetsbelagt i henhold til lov eller avtale.

Sted og dato

Underskrift foresatt/verge 1

Sted og dato

Underskrift foresatt/verge 2

SØKNAD
JEG ØNSKER Å ÅPNE EN
Sparekonto

PERSONOPPLYSNINGER Skriv med BLOKKBOKSTAVER, og bare i markerte felt når du fyller i søknaden. Søknaden leses inn maskinelt.
Navn, personnummer
Dag

Måned

År

Nummer

Adresse, postnr, sted

Land

Telefon dagtid

E-post

Telefon mobil

SPØRSMÅL VI TRENGER SVAR PÅ FØR VI KAN BEHANDLE DIN SØKNAD*
De sparte pengene er

Egne penger

Andres penger

Pengene kommer
fremst i fra

Lønn/Pensjon

Annet sparende

Arv/Gave

Lotteri/Spill

Gevinst fra
verdipapirhandel

Din sysselsetting

Ansatt

Student

Pensjonist

Arbeidsløs

Annet

Navn og fødsels- og personnummer

Salg av foretak

Bosteds-/
Fastighetssalg

Selvstendig
næringsdrivende
Vennligst oppgi bransje

Hensikten med å spare

Økonomisk
trygghet

Gave til
nærstående

Privat
konsumering

Pensjon

Innskuddene kommer
fremst i fra

Egen konto
i norsk bank

Annens konto
i norsk bank

Egen konto i
utenlandsk bank

Annens konto
i utenlandsk bank

Antall planlagte innskudd

1 gang/år

2-4 ganger/år

1 gang/måned

Mer enn 1 gang/
månad

Antall planlagte uttak

1 gang/år

2-4 ganger/år

1 gang/måned

Mer enn 1 gang/
månad

Størrelse på planlagte
innskudd

0-99.999 kr

100.000299.999 kr

300.000850.000 kr

Er du en PEP, eller en familiemedlem/kjent medarbeider
til en PEP?

Nei

Ja

Er du amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA?***

Nei

Ja

Er du skattepliktig til andre land enn Norge?****

Nei

Ja

Angi land

og skatteregistreringsnummer (TIN)

Om mer enn ett land,
angi land
Dersom du har skatteplikt til flere enn to land utenfor Norge, vennligst kontakt vår kundeservice

og skatteregistreringsnummer (TIN)

KONTO FOR KOMMENDE UTTAK

Konto i norsk bank der du står som kontoinnehaver. Dersom søknaden gjelder mindreårig, kan bankkontoen tilhøre barnet eller en formynder (foresatte).

Bank, kontonummer
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UNDERSKRIFT

Bank

Kontonummer

Ved signatur av søknad eller ved bruk av elektronisk signatur, bekrefter jeg herved at jeg har satt meg inn i de alminnelige vilkår og forplikter meg til å følge de Jeg
bekrefter på tro og ære at opplysningene i søknaden er korrekte. Jeg er klar over at mine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til den informasjon om
behandling av personopplysninger, som er oppgitt på nordax.no/dpi. Gjennom søknaden gir jeg Nordax Bank AB (publ), rett til å innhente opplysninger som er relevante
i forhold til søknaden, fra banker og andre kredittselskap uansett om disse opplysninger er taushetsbelagte i henhold til lov eller avtale.
Ved signatur av søknad eller ved bruk av elektronisk signatur, bekrefter jeg også at jeg har tatt del av informasjonen om den svenske innskuddsgarantien.
UNDERSKRIFT

STED OG DATO

Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort eller pass) skal legges ved søknaden for identitetskontroll.

Se baksiden for forklaring til
ovennevnte asterix.

HVORFOR STILLER VI SPØRSMÅLENE OVENFOR?*
Den svenske loven om hvitvasking og finansiering av terrorisme krever at vi skal ha god kjennskap om våre kunder; hvem de er og
hvordan de benytter våre tjenester. Ditt svar behandles konfidensielt og håndteres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
Dersom kontoinnehaveren ikke er myndig, er det du som verge/foresatte som skal svare på spørsmålene.

HVA ER EN PEP?**
En politisk eksponert person (PEP) innebærer at man:
• Har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i en stat
• Har eller har hatt en stilling i ledelsen av en internasjonal organisasjon (f.eks. FN, NATO, WTO)
Med en viktig offentlig funksjon i en stat menes statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, medlem av
nasjonalforsamling, dommere enten Høyesterett eller konstitusjonelle domstoler eller andre lignende organer på et høyt nivå.
Det menes også høytstående tjenestemann i revisjonsmyndigheter, styremedlemmer i sentralbanker, ambassadører, chargé
d’affaires eller militær offiser av høyere rang samt personer som er medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ
i et statseid foretak.
Hva er nær familiemedlem til en PEP?
Med nær familiemedlem menes ektefelle, registrert partner, samboer, barn og barns ektefelle, registrert partner, samboer
samt forelder.
Hva er kjent medarbeider til en PEP?
Med kjent medarbeider menes en person som felles med en PEP, eier eller utøver kontroll over et selskap, en person som på en
annen måte har eller har hatt nær forbindelse med en PEP (det behøver ikke å være forretningsforbindelse) eller en person som
alene eier eller utøver kontroll over et selskap som egentlig ble dannet til fordel for en PEP.

HVORFOR VI STILLER SPØRSMÅLET OM USA***
FATCA (Foregn Account Tax Compliance Act) er en amerikansk lovstiftning som innebærer at finansielle foretak i Sverige skal
levere informasjon til svenske Skatteverket om kontoinnehavere som er amerikanske statsborgere og/eller på annen måte
er skattepliktige

HVORFOR SPØR VI OM SKATTEPLIKT****
De svenske lovene ”Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton” og ”Lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet” krever at svenske
finansinstitusjoner skal identifisere sine kontoinnehavere som har skatteplikt til andre land enn Norge. Det svenske Skatteverket
vil rapportere informasjonen videre til skattemyndigheten i det landet hvor kontoinnehaveren er skattepliktig.

LES,
SIGNER OG
SEND TILBAKE

Informasjon til innskytere
Årlig informasjon om innskuddsgaranti
Innskudd i Nordax Bank AB (publ) dekkes av:

Riksgälden Insättningsgarantin (1)

Garantiens begrensning:

950 000 SEK per innskytere per kredittinstitutt (2)

Dersom du har fler innskudd hos samme
kredittinstitutt:

Alle dine innskudd hos samme kredittinstitutt slås sammen og det sammenlagte beløpet omfattes av grensen på 950 000 SEK (2)

Dersom du har en felles konto sammen med
andre personer:

Grensen på 950 000 SEK gjelder for hver innskyter separat (3)

Erstatningsperiode dersom kredittinstituttet
fallerer:

7 arbeidsdager (4)

Valuta:

Erstatningen gis i svenske kroner (SEK)

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, Telefon: +46 861 352 00
Hjemmeside: www.insattningsgarantin.se, E-post: ig@riksgalden.se

Ytterligere informasjon:

www.insattningsgarantin.se

Innskyterens bekreftelse på at informasjonen
er mottatt:
Signering

YTTERLIGERE INFORMASJON (gjelder alt under eller deler derav)

NO_2550_0

181126:1

(1) System som ansvarer for å dekke ditt innskudd
Ditt innskudd dekkes av et lovstiftet innskuddsgarantisystem. Dersom insolvens oppstår kommer
dine innskudd til å tilbakebetales av innskuddsgarantisystemet med opp til 950 000 SEK.
(2) Allmenn begrensning for dekningen
Dersom et innskudd er indisponibelt på grunn
av at et kredittinstitutt ikke kan oppfylle sine
finansielle plikter, skal innskytere få tilbakebetaling via et innskuddsgarantisystem. Denne
tilbakebetalingen dekker maksimalt 950 000
SEK per kredittinstitutt. Dette innebærer at
alle innskudd hos ett og samme kredittinstitutt
slås sammen for å kunne faststille garantinivået.
Dersom en innskytere for eksempel har en
sparekonto med tilsvarende 700 000 SEK og
en bruks konto med tilsvarende 300 000 SEK
kommer innskyteren bare til og erstattes med
950 000 SEK.

NORDAX BANK AB (publ)
REG. NR: 556647-7286

(3) Begrensning for felles kontoer
Dersom det handler om felles kontoer gjelder
grenseverdien på 950 000 SEK for hver av
innskyterne.

Dersom du ikke har mottatt noen tilbakebetaling i løpet av denne tidsfristen, bør du kontakte
innskuddsgarantisystemet ettersom muligheten
til å kreve tilbakebetaling kan opphøre etter en
viss tid. Ytterligere informasjon finnes på www.
I visse tilfeller beskyttes innskudd utover 950 insattningsgarantin.se.
000 SEK, opp til et beløp på 5.000 000 SEK.
Dette er for visse særskilte hendelser f.eks. salg Annan viktig informasjon
av privat bolig, oppsigelse av ansettelse, arv el- Innskudd av privatkunder og foretak omfattes
ler forsikringserstatning. Ytterligere informasjon som regel av innskuddsgarantisystem. Unntak
finns på www.insattningsgarantin.se.
for visse innskudd angis på det ansvarlige
innskuddsgarantisystemets hjemmeside. På et(4) Tilbakebetaling
terspørsel informerer ditt kredittinstitutt om hvor
Ansvarlig innskuddsgarantisystem er Riksgälden, vidt visse produkter garanteres. Dersom innskudd
SE-103 74 Stockholm, Sverige, telefon: +46 861 garanteres skal kredittinstituttet også bekrefte
352 00, e-post: ig@riksgalden.se, hjemmeside: dette på kontoutdrag.
www.insattningsgarantin.se. Innskuddsgarantien
kommer til å tilbakebetale dine innskudd (med opp
til 950 000 SEK) senest i løpet av 7 arbeidsdager.

ADRESSE: Box 23124, 104 35 Stockholm (Reg. Office)
HJEMMESIDE: www.nordax.no

TEL: 21 54 44 05
E-POST: spar@nordax.no
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