Ansökan om konto (utlandsboende)
Skicka ansökan portofritt till:
FRISVAR, Marginalen Bank, 205 839 42, 831 17 Östersund
Välj det konto du vill öppna, endast ett konto per ansökan
Sparkontot

Buffertkontot

Kontohavare 1
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

E-postadress

Kontohavare 2
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

E-postadress

Notera att du behöver bifoga ett personbevis ifrån Svenska Skattemyndigheten som styrker din
angivna utländska adress.

Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ)
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se

Postadress
Box 26134
100 41 Stockholm

Kontakta oss
Tel 0771-717 710
kundservice@marginalen.se

Generella kundkännedomsfrågor
Kontohavare 1
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

E-postadress

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din befattning i fritext

2. Är du anhörig till en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din anhöriges för- och efternamn i fritext

3. Är du medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din arbetsgivares för- och efternamn i fritext

4. Var har du ditt/dina medborgarskap? (Flera alternativ får väljas)
Sverige
Annat land/andra länder, ange i fritext

5. I vilka länder är du skatteskyldig? (Flera alternativ får väljas)
Sverige
Annat land/andra länder, ange i fritext samt eventuella skatteregistreringsnummer/TIN per land

6. Ange din huvudsakliga sysselsättning? (Enbart ett alternativ får väljas)
Arbetssökande

Egen företagare

Tillsvidareanställd

Pensionär

Provanställd

Sjukpensionär

Studerande

Vikarie/projektanställd

Visstidsanställd

Ålderspensionär

Annat, ange i fritext

7. Ange din totala månadsinkomst före skatt (lön, pension, bidrag etc) i sek
Ange i fritext i enbart siffror

Generella kundkännedomsfrågor
Kontohavare 2
För- och efternamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

E-postadress

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din befattning i fritext

2. Är du anhörig till en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din anhöriges för- och efternamn i fritext

3. Är du medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?
Nej
Ja
Om ja, ange din arbetsgivares för- och efternamn i fritext

4. Var har du ditt/dina medborgarskap? (Flera alternativ får väljas)
Sverige
Annat land/andra länder, ange i fritext

5. I vilka länder är du skatteskyldig? (Flera alternativ får väljas)
Sverige
Annat land/andra länder, ange i fritext samt eventuella skatteregistreringsnummer/TIN per land

6. Ange din huvudsakliga sysselsättning? (Enbart ett alternativ får väljas)
Arbetssökande

Egen företagare

Tillsvidareanställd

Pensionär

Provanställd

Sjukpensionär

Studerande

Vikarie/projektanställd

Visstidsanställd

Ålderspensionär

Annat, ange i fritext

7. Ange din totala månadsinkomst före skatt (lön, pension, bidrag etc) i sek
Ange i fritext i enbart siffror

Kundkännedom Syftesfrågor
Sparkontot

1. Vad är huvudsakliga syftet med ditt Sparkonto? (Enbart ett alternativ får väljas)
Kortsiktigt sparande
Långsiktigt sparande
Sparande till anhörig
Annat, ange i fritext

2. Vem eller vilka kommer vanligtvis sätta in pengar på Sparkontot? (Enbart ett alternativ får väljas)
Min arbetsgivare
Jag/Vi kontohavare
Myndighet
Pensionsutbetalare/Försäkringskassa
Andra
2.1 Om andra, ange vem (för- och efternamn)

2.2 Om andra, ange varför denne kommer att göra insättningar

3. Uppskatta hur ofta insättningar kommer ske på kortet? (Enbart ett alternativ får väljas)
Månadsvis
Kvartalsvis
Halvårsvis
Årsvis
Oregelbundet

4. Uppskatta hur mycket som förväntas sättas in på kontot per år? (Enbart ett alternativ får väljas)
Mindre än 50 000 kr
50 001 kr - 100 000 kr
100 001 kr - 500 000 kr
500 001 kr - 1 000 000 kr
1 000 001 kr - 5 000 000 kr
Mer än 5 000 000 kr

5. Varifrån kommer ursprungligen dessa pengar? (Flera alternativ får väljas)
Arv/Gåva
Eget sparande
Pension
Försäljning av egendom
Försäljning av värdepapper
Spelvinster
Lön (inkl bidrag)
Annat, ange i fritext

Kundkännedom Syftesfrågor
Sparkontot

6. Uppskatta antalet utgående transaktioner från kontot per månad (Enbart ett alternativ får väljas)
En gång i månaden
2 ggr - 5 ggr per månad
Mer än 5 ggr per månad

7. Uppskatta storleken på utgående transaktionerna från kontot per månad? (Enbart ett alternativ får väljas)
Mindre än 5 000 kr
5 001 kr - 10 000 kr
10 001 kr - 20 000 kr
Mer än 20 000 kr
Annat, ange i fritext

7.1 Vad är syftet med dessa uttag? Ange i fritext

Underskrift
Jag/Vi ansöker om att bli kund i Marginalen Bank och samtycker till att personuppgifter behandlas av och överförs till bolag inom Marginalen
Bankkoncernen för fullgörande av avtal avseende av mig beställda produkter och tjänster, information och erbjudanden samt övriga ändamål som
närmare anges i de allmänna villkoren för kunder hos Marginalen Bank.
Jag/Vi har tagit del av och godkänner de fullständiga villkoren för det konto jag vill öppna.
Jag har tagit emot informationsbladet om insättningsgarantin.
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift kontohavare 1

Underskrift kontohavere 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information till insättare

BANKENS KOPIA - SKRIV UNDER OCH SKICKA TILLBAKA TILLSAMMANS MED KONTOANSÖKAN TILL:

FRISVAR, MARGINALEN BANK, 205 839 42, 831 17 ÖSTERSUND

Grundläggande information om skydd för insättningar
•

Insättingar i Marginalen Bank Bankaktiebolag skyddas av:

Riksgälden insättningsgarantin

•

Skyddets begränsning:

1 050 000 kronor per insättare och per kreditinstitut

•

Kompletterande skydd:

Om din insättning skulle överstiga 1 050 000 kronor kommer du i
vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Det
kan gälla om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av
privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom,
invaliditet eller dödsfall.

•

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det
sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor

•

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:

Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för varje insättare separat.

•

Ersättningsperiod om kreditinstitut fallerar:

7 arbetsdagar

•

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor.

•

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, 08-613 52 00, ig@riksgalden.se

•

Insättningsgaranti:

Kontot omfattas av insättningsgarantin.

•

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

Underskrift
Insättarens bekräftelse av mottagandet:
Namnteckning:

Ytterligare information

System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår
kommer dina insättningar att återbetalas med upptill 1 050 000 kronor av insättningsgarantisystemet.
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 1 050 000 kronor 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 1 000 000 kronor
och ett lönekonto med 60 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050
000 kronor.
Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 kronor 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 1 050 000 kronor. I vissa fall skyddas
insättningar utöver 1 050 000 kronor. Ytterligare information finns på insättningsgarantisystemets webbplats.

Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ)
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se

Postadress
Box 26134
100 41 Stockholm

Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är:
Riksgälden
103 74 Stockholm
Telefon 08-613 52 00
Epost ig@riksgalden.se
Hemsida www.insättningsgarantin.se
Från och med 1 juli 2016 kommer Insättningsgarantisystemet att återbetala dina
insättningar med upp till 1 050 000 kronor senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte erhållit
någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet
eftersom möjligheten att kräva åter-betalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare
information fås på insättningsgarantisystemets webbplats.
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 kreditinstitutet även bekräfta det på
kontoutdraget.

Kontakta oss
Tel 0771-717 710
kundservice@marginalen.se

Information till insättare
KUNDENS KOPIA

Grundläggande information om skydd för insättningar
•

Insättingar i Marginalen Bank Bankaktiebolag skyddas av:

Riksgälden insättningsgarantin

•

Skyddets begränsning:

1 050 000 kronor per insättare och per kreditinstitut

•

Kompletterande skydd:

Om din insättning skulle överstiga 1 050 000 kronor kommer du i
vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Det
kan gälla om insättningar gjorts på ditt konto som avser försäljning av
privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom,
invaliditet eller dödsfall.

•

Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:

Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det
sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 1 050 000 kronor

•

Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:

Gränsen på 1 050 000 kronor gäller för varje insättare separat.

•

Ersättningsperiod om kreditinstitut fallerar:

7 arbetsdagar

•

Valuta:

Ersättning ges i svenska kronor.

•

Kontakt:

Riksgälden, 103 74 Stockholm, 08-613 52 00, ig@riksgalden.se

•

Insättningsgaranti:

Kontot omfattas av insättningsgarantin.

•

Ytterligare information:

www.insattningsgarantin.se

System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår
kommer dina insättningar att återbetalas med upptill 1 050 000 kronor av insättningsgarantisystemet.
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 1 050 000 kronor 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 1 000 000 kronor
och ett lönekonto med 60 000 kronor kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050
000 kronor.
Begränsning för gemensamma konton
Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 kronor 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 1 050 000 kronor. I vissa fall skyddas
insättningar utöver 1 050 000 kronor. Ytterligare information finns på insättningsgarantisystemets webbplats.

Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ)
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se

Postadress
Box 26134
100 41 Stockholm

Återbetalning
Ansvarigt insättningsgarantisystem är:
Riksgälden
103 74 Stockholm
Telefon 08-613 52 00
Epost ig@riksgalden.se
Hemsida www.insättningsgarantin.se
Från och med 1 juli 2016 kommer Insättningsgarantisystemet att återbetala dina
insättningar med upp till 1 050 000 kronor senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte erhållit
någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta insättningsgarantisystemet
eftersom möjligheten att kräva åter-betalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare
information fås på insättningsgarantisystemets webbplats.
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 kreditinstitutet även bekräfta det på
kontoutdraget.

Kontakta oss
Tel 0771-717 710
kundservice@marginalen.se

Legitimationskontroll - Konto

Personnummer:
ID-handling

Lägg
ID-handlingen
här och kopiera
OBS! Du som har skrivit under ansökan/avtal får inte själv intyga.

Intyg
Härmed intygas att denna kopia av ID-handlingar överensstämmer med originalhandling. Skriv under med blå
kulspetspenna.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon dagtid

Adress

Postnummer

Postadress

Skicka blanketten portofritt till:
FRISVAR
Marginalen Bank
205 839 42
831 17 Östersund

Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ)
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se

Postadress
Box 26134
100 41 Stockholm

Kontakta oss
Tel 0771-717 710
kundservice@marginalen.se

Instruktion för “Legitimationskontroll”

1. Lägg din ID-handling på blanketten
Lägg din ID-handling i den markerade rutan på blanketten “Legitimationskontroll”

2. Kopiera ID-handlingen och blanketten
Lägg ID-handlingen och blanketten i en kopiator med framsidan nedåt. Kopiera och
kontrollera att ID-handlingen hamnade på rätt plats. Kontrollera även att kopian är läsbar.

3. En person ska intyga ID-handlingen på den kopierade blanketten
Låt en person som känner dig väl intyga att den kopierade ID-handlingen är korrekt. Blå
kulspetspenna skall användas. OBS! Du kan inte intyga detta själv.

Marginalen Bank
Bankaktiebolag (publ)
Org.nr. 516406 0807
www.marginalen.se

Postadress
Box 26134
100 41 Stockholm

Kontakta oss
Tel 0771-717 710
kundservice@marginalen.se

