
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Orgnr 516401-8508 
Postadress: Nordea Liv & Pension,  105 71  Stockholm 
Telefon 08-787 67 04 
 www.nordealivochpension.se

Kunduppgifter omyndig:                                                                                      Blankett 4 

*Med vidimerad menas att minst en annan person än den som ska identifieras ska intyga att kopian av id-handlingen överensstämmer med 
originalet. Detta görs genom att personen skriver sin namnteckning, ett läsbart namnförtydligande samt ett telefonnummer på kopian.

Vi behandlar personuppgifter för kontroll mot de sanktionslistor som bolaget enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att 
tillämpa. Uppgifterna kan även komma att behandlas för identifikation vid framtida intresseanmälan/ansökan/avtal avseende bolagets
tjänster. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i 
Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Om du vill få information om vilka personuppgifter 
om dig som behandlas av bolaget eller om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du skriftligen begära detta hos: 
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Personuppgiftsansvarig, 105 71  STOCKHOLM 

Namn: Efternamn: 

Personnummer: Permanent bostadsadress: 

Postnummer: Ort: 

Land (om ej Sverige): Födelseland (om ej Sverige): 

Telefonnummer: E-postadress: 

Medborgarskap (om ej svenskt): 

Har du skattehemvist utanför Sverige? 

 Ja (Om ”JA”, fyll i nedanstående information)  Nej 
Skattehemvist är det land där man betalar skatt och deklarerar inkomst. Oftast är det även det land där man är bosatt eller arbetar.

Skattehemvist (Land) Skatteregistreringsnummer (TIN) 

Land 1 TIN 1 

Land 2 TIN 2 

Är förmyndaren och/eller den omyndige en person i politiskt utsatt ställning, PEP, dvs. om du har eller tidigare 
har haft en hög politisk post, hög statlig befattning eller om du är nära familjemedlem eller medarbetare till en 
sådan person?  

JA NEJ Om ja, specificera: 

Vad är syftet med den omyndiges nuvarande kundförhållande med Nordea Liv och Pension?: (t ex sparande, 
försäkring.) 

Vad är ursprunget av det kapital som för närvarande finns i försäkringen?: 
(t ex lön, sparande, arv) 

Vidimerad* kopia på giltig legitimation bifogas på samtliga förmyndare:  JA
Ort och datum: 

Namnteckning förmyndare 1: Namnförtydligande 

Namnteckning förmyndare 2: Namnförtydligande 

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Orgnr 516401-8508
Postadress: Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm
Telefon 0771-470 470 
www.nordealivochpension.se


