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Avslut av konto - Företag, Förening, Stiftelse
Gäller för transaktionskonto inkl PlusGirokonto och 
Sparkonto Företag

Central 
instans 
blad

C

Anvisningar

Konto- 
havare

Eventuell innestående behållning betalas ut enligt nedanstående

Gäller alla ovan angivna konton

Kontot och samtliga i kontot ingående valutaslag avslutas om inget annat anges Ange valutaslag om annat än SEK

Utbetalning 
av tillgodo- 
havande

Insättning på konto i annan bank (ej bankgiro)

Insättning på konto i Nordea

Föreningar och stiftelser ska bifoga kopia på behörighetshandling (föreningsprotokoll eller dylikt). 
Samt bifoga en kopia på godkänd legitimationshandling för varje person som undertecknar denna blankett. 
Att samtliga kopior överensstämmer med originalen ska intygas av minst en person med namnteckning samt 
adress och telefon.

Anges endast vid 
avslut av valutaficka.

Omgående Vid angivet datum

Namn, Företag, Förening, Stiftelse Person-/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

e-postadress

Telefonnummer (även riktnr)

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Valutaslag

Valutaslag

Valutaslag

Valutaslag

Valutaslag

Namn

Bank Clearingnummer ValutaslagKontonummer

Konto- 
nummer

Bankens 
noteringar

Namnteckning Namnförtydligande Personnummer Mobilnummer

Underskrift 
av firma- 
tecknare 
(fullmakt  
gäller inte)

Ort och datum

Tidpunkt för 
avslut

Avtal är granskade, underskrivna och arkiveras på kontor

Blanketten skickas till Nordea, P1609, 105 71 Stockholm.

Datum, användarid och signaturID-nummerID-typ Förfallodatum

Datum, användarid och signatur

ID-kontroll 
utförd

Firmateckning kontrollerad

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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