Beställning Utlandsbetalning/EU-betalning

Uppgifter om kontohavare
Personnummer/organisationsnummer

Kontonummer i Marginalen Bank

(1)
Telefonnummer

Kontohavare (namn)
Adress

Postnummer och ort

Uppgifter om utlandsbetalning
EU-betalning

Valutakod

Normalbetalning

Betalningsmottagarens land

Belopp

(2)

EU-referens (gäller endast EU-betalning, max 25 tecken)

Betalningsmottagarens fullständiga namn
Betalningsmottagarens adress (gatunamn, postnummer, postort)

(3)

Meddelande till betalningsmottagaren (högst 140 tecken)

Betalningsmottagarens kontonummer (IBAN till EES-länder)

Betalningsmottagarens bank (BIC/SWIFT-adress, 8 eller 11 tecken)

(4)

(5)

Betalningsmottagarens bank (namn och adress)

Kostnader för EU-betalning/Normalbetalning

(6)

Uppdragsgivaren betalar enbart Marginalen Banks kostnader

Uppgifter för betalningsanmälan
Betalningskod

Landet som uppdragsgivaren är fast bosatt i (gäller privatperson)

(7)
Enligt 12 kapitel 1 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter måste alla utlandsbetalningar över SEK 150 000 eller motvärdet därav i utländsk valuta,
rapporteras till Skatteverket.

Underskrift
Jag/Vi har erhållit och tagit del av villkoren för utlandsbetalning. För riktigheten i de uppgifter som lämnats i denna beställning ansvarar undertecknad.

Datum och ort

Underskrift/firmatecknare

(8)
Datum och ort

Underskrift/firmatecknare

Marginalen Bank Bankaktiebolags noteringar
Signatur handläggare

Telefonnummer handläggare

Utlandsavdelningen tillhanda, datum och klockslag

Utlandsavdelningens noteringar

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) Org.nr: 516406-0807 Box 26134

100 41 Stockholm www.marginalen.se
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Legitimationskontroll
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.
Personnummer/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 (publ) Org.nr: 516406-0807 Box 26134

100 41 Stockholm www.marginalen.se
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Instruktion för "Legitimationskontroll"
1. n
Lägg din ID-handling i den markerade rutan på blanketten ”Legitimationskontroll”.

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.

Rätt

Fel

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.
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