ÖPPNA SPARKONTO

OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling
Skicka gärna in bild på ID för samtliga kontoinnehavare
via mms till 0730-12 14 74.

Privat

Ange mobilnr. mms har skickats från

Kontohavare
Personnr

För- och efternamn

Tel dagtid

Mobilnr

Gatuadress

E-post

Postnr

Ort

Eventuell medkontohavare
Personnr

För- och efternamn

Tel dagtid

Mobilnr

Gatuadress

E-post

Postnr

Ort

Autogiroanmälan Bankkonto som pengarna ska dras ifrån om du vill spara en fast summa varje månad per automatik.
(Ej obligatoriska uppgifter. Observera att dragning endast kan ske från huvudkontohavarens konto i annan bank.)
Kontohavares personnr/organisationsnr.

Clearingnr

Bankens namn

Kontonr

Summa som ska dras varje mån

Datum då pengarna ska dras
Den

varje månad

Anmäl konto för utbetalning (Med föranmält konto sker utbetalning snabbare.)
Kontohavares bank

Clearingnr

Kontonr

Förmyndare 1 (Obligatoriska uppgifter om kontohavaren är omyndig.)
Förnamn

Efternamn

Personnr

Gatuadress

Postnr

Tel dagtid

Mobilnr

Ort

Förmyndare 2 (Obligatoriska uppgifter om kontohavaren är omyndig.)
Förnamn

Efternamn

Personnr

Gatuadress

Postnr

Tel dagtid

Mobilnr

Ort

Blanketten fortsätter på sidan 2+3, glöm ej
skriva under på båda sidorna.
Resurs Banks noteringar
Datum (ååmmdd)

9752 2976
Legitimation, kontohavare

ID-kort

Körkort

Nummer

Signatur

Resurs Banks noteringar

EU-pass

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 | 0771-10 11 12 | spara@resurs.se | resursbank.se

Kundkännedom
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.
Vad är syftet med sparandet? (Flera svarsalternativ är möjliga.)
Ekonomisk trygghet

Till närstående

Privat konsumtion

Löpande utgifter

Investeringar

Annat:

Hur ofta kommer insättningar att göras på kontot?
1 till 3 ggr/månad

3 till 5 ggr/månad

5 till 10 ggr/månad

Annat:

5 till 10 ggr/månad

Annat:

Hur ofta kommer uttag att göras på kontot?
1 till 3 ggr/månad

3 till 5 ggr/månad

Vem kommer att sätta in pengar på kontot? (Flera svarsalternativ är möjliga.)
Kontohavare
Ev. medkontohavare

Förmyndare (vid
underårigs sparande)

Arbetsgivare

God man/Förvaltare/Förmyndare
(vid ställföreträdarskap)

Pensionsbolag

Annan:

Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot? (Flera svarsalternativ är möjliga.)
Lön

Pension

Avkastning

Tidigare sparande

Arv/gåva

Försäljning av fastighet
eller bostadsrätt

Annat:

Hur kommer pengarna att sättas in på kontot? (Flera svarsalternativ är möjliga.)
Från mitt konto i annan svensk bank
Från annans/andras konton i svensk bank

Från utländsk bank inom EES (samtliga EU-länder samt
Norge, Island och Liechtenstein)

Från utländsk bank utom EES
Annat sätt:

Är du deklarations- och eller skattskyldig i något annat land än Sverige?
NEJ

JA

Om JA, ange land och ditt TIN (taxpayer identification number):

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
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.
• 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).
Om du inte är en PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person skriver du bara
under ansökan längst ner på blanketten. I så fall behöver du inte besvara nedanstående frågor.
Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Kontohavare

Min titel

Medkontohavare
Land eller organisation för PEP

Jag är familjemedlem till en PEP

Kontohavare

Medkontohavare

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

Land eller organisation för PEP

Jag är känd medarbetare till en PEP

Kontohavare

Medkontohavare

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.
Titel på PEP

Underskrift

Min position

Land eller organisation för PEP

Undertecknad har skriftligen eller på www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av Särskilda villkor (”Kontoinformation Sparkonto Privat”), Resurs Banks allmänna villkor för inlånings
konton (”RBAV12 PRIVATSPAR”) eller senare, samt vid autogiroanmälan villkor för medgivande av getalning via Autogiro Privat, vars bestämmelser härmed accepteras. Jag/vi bekräftar att alla
frågor besvarats sanningsenligt och att jag/vi kommer att underrätta Resurs Bank om eventuella förändringar.
Datum (ååmmdd)

Underskrift kontohavare/förmyndare

7
Datum (ååmmdd)

Underskrift ev. medkontohavare/förmyndare 2

INFORMATION TILL INSÄTTARE
Grundläggande information om skydd för insättningar
Insättningar i Resurs Bank
Aktiebolag skyddas av:

Riksgälden Insättningsgarantin1

Skyddets begränsning:

950 000 SEK per insättare per kreditinstitut2

Om du har flera insättningar hos
samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av
gränsen på 950 000 SEK.2

Underskrift

Om du har ett gemensamt konto
Gränsen på 950 000 SEK gäller för varje insättare separat.3
tillsammans med andra personer:
Ersättningsperiod om
kreditinstitutet fallerar:

7 arbetsdagar4

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor (SEK).

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, telefon: 08 613 52 00,
webbplats: www.insattningsgarantin.se, e-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av
mottagandet:

OBS! Underskrift av samtliga kontohavare i fältet ovan.

1
System som ansvarar för
skyddet av din insättning

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina
insättningar att återbetalas med upp till 950 000 SEK av insättningsgarantisystemet.

2

Allmän begränsning för
skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt
950 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs
samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 855 000
SEK och ett lönekonto med 190 000 SEK kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 SEK.

Begränsning för
gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 SEK för varje insättare. Insättningar
till ett konto som disponeras av två eller flera personer som är medlemmar i ett bolag, en sammanslutning
eller en gruppering av liknande natur som inte är en juridisk person, kan läggas samman och behandlas som
om de hade gjorts av en enda insättare vid beräkningen av gränsen på 950 000 SEK.

3

I vissa fall skyddas insättningar avseende medel som hänförs till 1) avyttring av privatbostad, 2) ersättning för skada på sådan egendom som avses i 1, 3) upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom,
invaliditet eller dödsfall, 4) utbetalning av försäkringar, eller 5) ersättning för skada till följd av a) brott, b) felaktig dom, eller c) fel eller försummelse vid myndighetsutövning med sammanlagt högst fem miljoner kronor
(tilläggsbelopp). Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.

4

Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm,
+46 (0)8 613 45 00, riksgalden@riksgalden.se, www.riksgalden.se.
Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar (med upp till 950 000 SEK) senast inom
sju arbetsdagar, om inget annat följer av 9 a eller 9 b § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, från och
med den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet
eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på
www.riksgalden.se.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Undantag för vissa
insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt
kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kredit
institutet även bekräfta det på kontoutdraget.

