Ansökan/Avtal
Sparkonto Företag
Kontonummer (fylls i av banken)
Se anvisningar, blankett 9268

Kunden

OBS! Personnumret ska ha sekelsiffra (ÅÅÅÅ

Namn

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon (även riktnummer)

c/o

Postnummer och ort

Skriv ut

Kontaktperson

Återställ

e-postadress

Organisationsnummer

Banken

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Avvikande
kontonamn/
-adress

Avvikande kontonamn

516411-1683

Avvikande kontoadress

c/o

Postnummer och ort

Allmänna
villkor

Kunden har tagit del av och godkänner nedan angivna villkor, och har därvid särskilt uppmärksammat de
bestämmelser i villkoren som informerar om den statliga insättningsgarantin.
Villkor, namn och beteckning
Hämta 9129

Allmänna villkor, Sparkonto för näringsidkare, 9129V012

Information Till ansökan bifogas kopia på godkänd legitimationshandling, bevittnad av minst en person med adress eller
telefonnummer samt namnförtydligande. Avser samtliga personer som undertecknat Ansökan.
Banken gör alltid en prövning vid Ansökan och en Upplysning från Upplysningscentralen (UC) kommer att tas.

Underskrift
av firmatecknare
(fullmakt
gäller inte)

Bankens
noteringar

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer

Telefon dagtid

Datum, användarid och signatur

ID-kontroll utförd

Beviljad
Datum, användarid och signatur

Firmatecknare kontrollerad

C
Central
instans
blad
(nov 19)
1 (2)

9143
i021

Blanketten skickas till Nordea, P1607, 105 71 Stockholm.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
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Ansökan/Avtal
Sparkonto Företag
INFORMATION TILL INSÄTTARE
Datum

Person-/Organisationsnummer

Grundläggande information om skydd för insättningar
Insättningar i
Nordea Bank
Abp, filial i
Sverige
skyddas av
Skyddets
begränsning
Om du har
fler insättningar hos
samma
kreditinstitut
Om du har ett
gemensamt
konto tillsammans med
andra
personer

Insättningar skyddas enligt Finsk lag. 1

100 000 euro per insättare per kreditinstitut.
Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av
gränsen på 100 000 euro. 2

Gränsen på 100 000 euro gäller för varje sparare separat. 3

Ersättningsperiod om
kreditinstitutet fallerar

7 arbetsdagar. 4

Valuta

Ersättning ges i svenska kronor.

Kontakt

Riksgälden, Olof Palmes Gata 17, 103 74 Stockholm. Telefonnummer +46 (0) 8 613 52 00, ig@riksgalden.se.

Ytterligare
information
www.insattningsgarantin.se
Insättarens
Jag bekräftar härmed att jag mottagit denna information
bekräftelse av
Namnteckning
mottagandet Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

1 System som ansvarar för din insättning: Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgaranti-system. Om insolvens uppstår kommer dina
insättningar att återbetalas med ett belopp i kronor motsvarande högst 100 000 euro, eller, om motvärdet av 100 000 euro i kronor är lägre än
950 000 kronor, 950 000 kronor.
2 Allmän begränsning för skyddet: Om en insättning är indisponibel på grund av ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden
ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker normalt 100 000 euro per kreditinstitut. Detta
innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivå. Om en insättare till exempel har
ett sparkonto med 900 000 kronor och ett lönekonto med 200 000 kronor kommer insättaren att ersättas med 100 000 euro.
3 Begränsning för gemensamma konton: Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 100 000 euro för varje insättare.
Insättningar till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning eller en gruppering av
liknande natur som inte är en juridisk person, kan läggas samman och behandlas som om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen
av gränsen på 100 000 euro. I vissa fall, som fastställs i nationell lagstiftning, skyddas insättningar utöver 100 000 euro.
Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se
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4 Återbetalning: Ansvarigt insättningsgarantisystem är Verket för Finansiell Stabilitet, Snellmansgatan 6, PL 133, 00171 Helsingfors.
Telefonnummer +358 (0) 295 253 530, talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi. Utbetalning kommer att ske genom Riksgälden för ansvarigt
insättningsgarantisystems räkning. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 100 000 euro) senast inom
7 arbetsdagar. Om du inte erhållit betalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva
återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på Verket för Finansiell Stabilitets hemsida www.talletussuoja.fi.
Annan viktig information: Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa insättningar
anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är
garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

Blanketten skickas till Nordea, P1607, 105 71 Stockholm.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
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