
 

 

 

 

 

 
1. Betalingsoppdrag 

 

2. Innbetalinger  

 

Bytte av bank 

Oppdrag om overføring av 

betalingsoppdrag, innbetalinger 

og innskudd 

Ny bank 

Organisasjonsnummer: Kontaktperson: 

Telefonnummer: e-postadresse: 

 
Tidligere bank Opplysninger om kontohaver (bankkunden) 

Navn: Navn: 

Adresse: 

Adresse: Kontohavers fødselsnummer: Telefonnummer: 

e-postadresse: 

 

Jeg gir min nye bank fullmakt til å innhente opplysninger fra min tidligere bank om det er knyttet faste betalingsoppdrag til 
betalingskontoer:   

Du kan også velge å få en kopi av liste over alle faste betalingsoppdrag  
Du kan velge å flytte alle:  Vennligst angi fra hvilken dato endringene skal gjelde: 

 Aktive faste betalingsoppdrag og AvtaleGiro-fullmakter 
 

Datoen må være minst 14 virkedager etter skjema er oversendt til ny bank. Hvis du angir en 
tidligere dato, vil endringene ikke gjennomføres før etter 14 virkedager. 

Dato:  

Hvis du ikke vil flytte alle aktive faste betalingsoppdrag eller AvtaleGiro-fullmakter, vennligst oppgi navn og 
kontonummer på de betalingsmottakere du ønsker å flytte til ny bank:  

Vennligst angi fra hvilken dato endringene 
skal gjelde fra  
Datoen må være minst 14 virkedager etter skjema 
er oversendt til ny bank. Hvis du angir en tidligere 
dato, vil endringene ikke gjennomføres før etter 14 
virkedager. 

Aktive faste 
betalingsoppdrag 

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

Dato:  

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

AvtaleGiro-fullmakter 
 

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

Mottakers navn:  Mottakers kontonr.:  

 

Du kan selv informere de du mottar innbetalinger regelmessig fra, f.eks. arbeidsgiver, NAV eller pensjonsutbetaler, om ditt nye 
kontonummer for innbetalinger. Du kan benytte vedlagt skjema med detaljer om din nye konto til dette.  
 
Du kan også be din bank om å bistå deg med å opplyse de du mottar innbetalinger regelmessig fra om at du har fått nytt kontonummer for 
innbetaling. 
 
Hvis du ønsker å benytte deg av denne muligheten, kontakt din nye bank for bistand.  

 

Samtykkereferanse for flytting av 
AvtaleGiro fullmakter (fylles ut av  
tidligere bank) 

Referanse 

 



3. Innskudd  

 

Jeg gir min nye bank i oppdrag å anmode tidligere bank om å avslutte følgende betalingskontoer og overføre innestående til mine nye 
betalingskontoer: 

Kontonummer i tidligere bank 
Sett kryss hvis kontoen brukes for VPS relaterte transaksjoner. 

Kontonummer i ny bank Avslutte konto i 
tidligere bank 

Dato for når midlene 
skal overføres 

     avslutte konto 

Dato:  

    avslutte konto 

    avslutte konto 

BSU-konto i tidligere bank (ved overføring av BSU må banken fylle ut 

tilleggsskjema) 
BSU-konto i ny bank 

   avslutte konto 

Overføring av innskuddsmidler vil tidligst skje seks virkedager etter at den tidligere banken har mottatt denne fullmakten. Overføringen kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. 
Vær oppmerksom på at din tidligere bank kan ta et gebyr som trekkes fra overføringsbeløpet. Prisene på å gjennomføre overføring av kundeforhold, følger av prislistene til tidligere 
og ny bank.  

 avslutte konto 

Betalinger til eller fra avsluttet konto, vil ikke videresendes eller viderebelastes din ny konto. Din tidligere bank vil normalt opplyse innbetalere om at 
betalingen ikke kan gjennomføres. 

 

Underskrifter 

Sted, dato Sted, dato 

Kontohavers/oppdragsgivers underskrift Ny banks underskrift 

  Elektronisk signatur kontrollert 
  Sted, dato, stempel/underskrift 

 
I tilfelle vergemål 
Sted, dato Sted, dato 

Vergens underskrift Vergens underskrift 

Vergens fødselsnummer/d-nummer Vergens fødselsnummer/d-nummer 

 


