Förlust av bankbok
Anmälan via post
Samtliga uppgifter måste fyllas i.

Till

Nordea
P332
105 71 Stockholm
Nästa

Skriv ut

Återställ

Utfärdare,
kontor
Kontohavaren,
kunden

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

(ÅÅÅÅMMDD-NNNN)

Efternamn och tilltalsnamn/Företagets namn

Person-/Organisationsnummer

Telefonnummer

Uppgifter om Kontonummer
konto
Uppgifter om
förlusten
Polisanmäld förlust genom stöld
Förlust på annat förlustsätt
Kundens
Jag vill att kontot ska avslutas.
begäran
Vid avslut ska pengarna sättas in på mitt konto i Nordea.
Kontonummer

Kontohavarens
åtagande

Bilaga
Underskrifter

Jag är ersättningsskyldig om beloppet helt eller delvis skulle betalas till mig två gånger.
Jag är införstådd med att banken kommer att efterlysa bankboken i Post- och Inrikes Tidningar. Om bankboken kommer tillrätta ska jag omedelbart underrätta banken och lämna in bankboken för makulering.
Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.
Jag bifogar till anmälan kopia på, av Nordea godkänd och giltig, id-handling som är bevittnad av en person
med namn, adress eller telefonnummer samt namnförtydligande.
Ovanstående bekräftas av samtliga kontohavare
Ort och datum

Namnteckningar

Namnförtydliganden

Hur banken behandlar dina personuppgifter framgår av vår dataskyddspolicy
Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som
parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter vänligen läs vidare i bankens dataskyddspolicy som hålls tillgänglig på nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta banken. Dataskyddspolicyn innehåller information om den
registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter såsom rätten till information, rättelse,
dataportabilitet etc.
Bankens noteringar
ID-typ

ID-nummer

Förfallodatum

Datum, användarid och signatur

ID-kontroll utförd
Datum, användarid och signatur

Firmateckning kontrollerad

B

Digital underskrift med elektronisk signering

Bankkontorets
blad
(nov 20)
1 (2)

9982
P001

Blanketten scannas och sparas digitalt för evigt.
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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Detta exemplar behålles av kunden.
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