
Sid 1(2)

Företag/Förening

Organisationsnr. Företags-/föreningsnamn

Underskrift

Jag/vi bekräftar att ovan givna uppgifter och eventuella bifogade handlingar är sanningsenliga och att jag/vi kommer att 
 underrätta Resurs Bank om eventuella förändringar.

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 1 Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 2 Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 3 Namnförtydligande

Firmatecknare (fyll i nya och ev. befintliga firmatecknare som ska stå kvar)

Efternamn, Förnamn (firmatecknare 1)

Tel arbete (även riktnr.) Personnr

Efternamn, Förnamn (firmatecknare 2)

Tel arbete (även riktnr.) Personnr

Efternamn, Förnamn (firmatecknare 3)

Tel arbete (även riktnr.) Personnr

Övrigt meddelande till Resurs Bank (valfritt)

Bifoga vidimerad kopia på registreringsbevis/protokoll
Förening, stiftelse och andra bolagsformer som inte finns registrerade hos Bolagsverket ska bifoga en vidimerad 
kopia på  protokoll eller registreringsbevis där organisationsnummer och firmatecknare med namn och person-
nummer framgår.

Ange mobilnr. mms har skickats från

OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling
Skicka gärna in bild på ID för nya firmatecknare via mms till 
0790 97 14 74.

Ändring av firmatecknare

Skickas  portofritt (bifoga kopia på ID-handling) till: 
Resurs Bank AB (SPAR), Svarspost 203 68 240, 258 00 Helsingborg

Resurs Bank AB (publ)  |  Org.nr 516401-0208  |  0771-11 22 33  |  resursbank.se

Blanketten fortsätter på sidan 2+3,  
glöm ej skriva under på båda sidorna

Resurs Banks noteringar

 
Datum (ååmmdd) Signatur

Legitimation, kontohavare Nummer Resurs Banks noteringar

9752

ID-kort        Körkort        EU-pass



Sid 2(2)

Kund

För- och efternamn Personnr

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Med PEP 
avses  personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell 
organisation. Nedan ser du vilka befattningar som bedöms vara PEP samt vilka relationer som omfattas. 

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

 – Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister.
 – Parlamentsledamot/riksdagsledamot.
 – Ledamot i styrelsen för politiska partier.
 – Domare i Högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå 

vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
 – Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet och ledamot i centralbankers  styrande organ.
 – Ambassadör, beskickningschef samt hög officer i försvarsmakten.
 – Ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. 
 – Ingår i en internationell organisations ledning (exempelvis FN, NATO, WTO).

Underskrift

Ort och datum Underskrift ny firmatecknare

Jag bekräftar att alla frågor besvarats sanningsenligt och att jag kommer att underrätta Resurs Bank om eventuella 
 förändringar.

Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Jag är familjemedlem till en PEP 

Jag är känd medarbetare till en PEP 

Med känd medarbetare avses:
 – person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller 

juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och
 – person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att 

 förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 

Med familjemedlem avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar samt barns make/maka, registrerad partner eller sambo. 

Min titel Land eller organisation för PEP

Titel på PEP Land eller organisation för PEP

Titel på PEP

Min position Land eller organisation för PEP

Kontohavare Medkontohavare

Kontohavare Medkontohavare

Kontohavare Medkontohavare

Skickas  portofritt (bifoga kopia på ID-handling) till: 
Resurs Bank AB (SPAR), Svarspost 203 68 240, 258 00 Helsingborg

Resurs Bank AB (publ)  |  Org.nr 516401-0208  |  0771-11 22 33  |  resursbank.se

Resurs Banks noteringar

 
Datum (ååmmdd) Signatur

Legitimation, kontohavare Nummer Resurs Banks noteringar

9752

ID-kort        Körkort        EU-pass

Kundkännedom
Sparkonto

Vi som bank är skyldiga att enligt penningtvättslagen ha god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer. Vi ber dig 
 därför att besvara  nedanstående frågor. Kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.


	Ange mobilnr mms har skickats från: 
	Organisationsnr: 
	Företagsföreningsnamn: 
	Efternamn Förnamn firmatecknare 1: 
	Tel arbete även riktnr: 
	Personnr: 
	Efternamn Förnamn firmatecknare 2: 
	Tel arbete även riktnr_2: 
	Personnr_2: 
	Efternamn Förnamn firmatecknare 3: 
	Tel arbete även riktnr_3: 
	Personnr_3: 
	Övrigt meddelande till Resurs Bank valfritt: 
	Datum ååmmdd: 
	Namnförtydligande: 
	Datum ååmmdd_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Datum ååmmdd_3: 
	Namnförtydligande_3: 
	9752: 
	Datum ååmmdd_4: 
	Legitimation kontohavare: Off
	Körkort: Off
	EUpass: Off
	Nummer: 
	Resurs Banks noteringar: 
	För och efternamn: 
	Personnr_4: 
	Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning PEP: Off
	Kontohavare: Off
	Medkontohavare: Off
	Min titel: 
	Land eller organisation för PEP: 
	Jag är familjemedlem till en PEP: Off
	Kontohavare_2: Off
	Medkontohavare_2: Off
	Titel på PEP: 
	Land eller organisation för PEP_2: 
	Jag är känd medarbetare till en PEP: Off
	Kontohavare_3: Off
	Medkontohavare_3: Off
	Titel på PEP_2: 
	Min position: 
	Land eller organisation för PEP_3: 
	Ort och datum: 
	9752_2: 
	Datum ååmmdd_5: 
	IDkort: Off
	Körkort_2: Off
	EUpass_2: Off
	Nummer_2: 
	Resurs Banks noteringar_2: 
	Signatur: 


