Uttag / Avslut
Konton, företag
Kontohavare

(Obligatorisk uppgift)

Företagsnamn

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box e d)

Telefon arbetet inkl riktnr

Postadress

E-postadress

Telefon kväll inkl riktnr

Jag vill göra uttag med kronor _______________ på mitt konto (ange specifikt konto nedan).
Jag vill avsluta mitt konto (ange specifikt konto nedan).

Avser konto/konton: (Obligatorisk uppgift)
Kontonummer inkl clearingnummer

Kontonamn

Kontonummer inkl clearingnummer

Kontonamn

När vill du göra uttaget och/eller avsluta kontot:
d
Omgåen e *)

Enl villkorsdatum

Framtida, ange datum (år-mån-dag) ______________________ OBS! Högst 30 dagar framåt i tiden.

*) Tänk också på att förtida uttag på konton med bindningstid/uttagstid kan medföra avgifter. Du kan läsa mer om villkoren på vår hemsida, marginalen.se.

Beloppet insättes på följande kontonummer: (Obligatorisk uppgift)

Kontonummer inkl clearingnummer

Bank

Avslut/Hänvisning av bankgiro
Bankgirot avslutas av Marginalen Bank. Avser avregistrering av bankgirot en konkurs eller likvidation, var god uppge hänvisande bankgironummer:
______________________________

______________________________

______________________________

Underskrift (Obligatorisk uppgift)
Jag/vi intygar att lämnade uppgifter är korrekta.
Ort och datum

Företagsnamn

Organisationsnummer

Firmatecknarens underskrift

Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

2017:09

Ort och datum

Marginalen Bank Bankaktiebolag

Org.nr: 516406-0807

Box 26134

100 41 Stockholm

Tel 0771 717 710 www.marginalen.se

Legitimationskontroll Företag
På grund av Finansinspektionens striktare krav på identifiering vid avtalstecknande behöver vi en kopia på giltig
legitimation samt intyg på att kopian överensstämmer med originalet. Vi behöver kopia på giltig ID-handling för
den eller de personer som skrivit under ansökan/avtal.
Organisationsnummer: ____________________________________________
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
Postnummer

Adress

Postadress

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

Marginalen Bank Bankaktiebolag

Org.nr: 516406-0807

Box 26134

100 41 Stockholm

Tel 0771 717 710

www.marginalen.se

Instruktion för "Legitimationskontroll Företag"
1. n
Lägg din ID-handling i den markerade rutan på blanketten ”Legitimationskontroll Företag”.

2. n
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.

Fel

Rätt

3. n
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

Org.nr: 516406-0807

Box 26134

100 41 Stockholm

Tel 0771 717 710

www.marginalen.se

