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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.

Telefonnummer dagtid

Kontonummer

Datum då insättning skett

Tid då insättning skett

Insättningsautomatens nummer står på kvittot. Om kvitto inte finns fyll i maskinens adress.

Referensnummer (står på kvittot) 

Blad 1 (1)

Central 
instans  
blad

C

Insättning i insättningsautomat 
Reklamation

Namn

KortnummerGata, box e d

Postnummer Postort

Personnummer

Utskriftsdatum

Kontoinne-
havare

Insättnings-
automat
Referens-
nummer

Reklamerat 
belopp

Min uppgift 
om insatt 
belopp

Datum

Tid

Information

Belopp som 
registrerats 
på konto

Händelse- 
beskrivning

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Kontoinne- 
havarens 
underskrift

Önskar du överklaga detta beslut skall du vända dig till ditt bankkontor.

Information 
om behand-
ling av 
person-
uppgifter

Undertecknad intygar att samtliga uppgifter i denna reklamation är korrekta. Om jag erhållit utbetalning av reklamerat belopp och det 
därefter visar sig att jag inte var berättigad till utbetalningen godkänner jag att Nordea tar tillbaka utbetalt belopp.

Skicka fullständigt ifylld reklamationsblanketten till: Nordea Bank abp, Ledger, P 333, 105 71 Stockholm.

Personuppgifter som du lämnar i samband med denna blankett behandlas av banken i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att 
förbereda, administrera och utreda reklamationsärendet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för affärs- och metodutveckling samt 
riskhantering.  
 
Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen 
och andra företag som koncernen samarbetare med för sin verksamhet.  
 
Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du skriftligen begära detta hos Nordea Bank Abp, 
Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Du som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända dig till banken på 
ovan angiven adress.
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Önskar du överklaga detta beslut skall du vända dig till ditt bankkontor.
Information om behand-ling av person-uppgifter
Undertecknad intygar att samtliga uppgifter i denna reklamation är korrekta. Om jag erhållit utbetalning av reklamerat belopp och det därefter visar sig att jag inte var berättigad till utbetalningen godkänner jag att Nordea tar tillbaka utbetalt belopp.
Skicka fullständigt ifylld reklamationsblanketten till: Nordea Bank abp, Ledger, P 333, 105 71 Stockholm.
Personuppgifter som du lämnar i samband med denna blankett behandlas av banken i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot dig för att förbereda, administrera och utreda reklamationsärendet. Personuppgifterna utgör vidare underlag för affärs- och metodutveckling samt riskhantering. 
Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetare med för sin verksamhet. 
Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du skriftligen begära detta hos Nordea Bank Abp, Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Du som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända dig till banken på ovan angiven adress.
*** (enbart för nordera.se)***
***en till 90 % liknande blankett för intranätet har nummer 9664***
2020-10-26 P005 Ny adress in nere vid foten. AP
2018-11-20 P004 Adressändrad i foten till "ATMs and Cash T411" AP
2018-08-24 P003 Ändrad p g a LSP2, + ev utbyte av loggan. AP
2017-05-16 P002 Byte av postkod P333 till SU1. AP
2014-01-07 P001 Ny blankett (Inger Engberg-Åslin) AP
Reklamation av insättning i insättningsautomat 
Lena Sylwan-Sjöstrand
2013-10-18
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