ETABLERING AF KUNDEFORHOLD - PRIVAT
Antihvidvaskloven - som alle pengeinstitutter skal følge - stiller krav om, at banken skal kende dit forretningsomfang med os,
inden vi må oprette dig som kunde. Vi beder dig derfor om at udfylde alle nedenstående felter og medbringe legitimation.
1. Kundeoplysninger

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnr., by:

Telefon:

Mobil:

Stilling:

CPR-nummer:

E-mail:
2. Nationalitet

Fødested/by:

Statsborgerskab (land/lande):

3.a Skatterelationer

Skattepligt i (land/lande):
Er du skattepligtig i andre lande?:		

Ja

Nej

Hvis ja, oplys hvilket land:

3.b Særligt
vedrørende USA

Land:

Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN-nr.):

Land:

Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN-nr.):

Land:

Skattebetalers Identifikations Nummer (TIN-nr.):

Særligt vedrørende USA:
a) Jeg bekræfter hermed, at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA, og at jeg ovenfor
har angivet USA som et af de lande, jeg er skattepligtig i.
b) Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.

4. Legitimation

Pas

Kørekort

P-talskort

Dåbs- eller navnebrev

Anden godkendt legitimation

Legitimation skal være gyldig.
Når det drejer sig om børn/værge/fuldmagt, skal legitimation for alle medbringes.
5. Formål

Lønkonto

Opsparing/budgetkonto

Formuepleje

Andet - beskriv venligst nærmere:

6.a Forventede
Indbetalinger og overførsler
årlige indbetalinger
og overførsler til
Løn, pension, SU:
dine konti
Børnepenge, børnefamilieydelse:

Lån/kredit

Pension

Værdipapirer

Årligt beløb

Dagpenge:
Socialydelser:
Honorar:
Kontante indbetalinger (specificeret i 6.b):
Gaver:
Andet:
Overførsler fra udlandet (specificeres i 6.c):
Samlet årligt beløb i DKK:
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6.b Indbetalinger

Forventede indbetalinger ved kontanter:
Antal indbetalinger pr. år:

6.c Overførsler til
og fra udlandet

Største enkeltbeløb i DKK:

Forventede overførsler til udlandet:
Antal overførsler pr. år:

Samlet beløb i DKK:

Hvilket land:
Forventede overførsler fra udlandet:
Antal overførsler pr. år:

Samlet beløb i DKK:

Hvilket land:
7. Vil der
Ja
Nej
regelmæssigt være
pengeoverførsler,
Hvis ja, redegør nærmere for disse pengeoverførsler:
hvor beløbet
hæves kontant?
8. Handler du
på egne vegne?

Ja

Nej

Hvis nej, udspecificer venligst, hvilke typer af overførsler, du laver på andres vegne:

9. Fuldmagt

Skal andre have fuldmagt til dine økonomiske forhold?
Ja

Nej

Hvis ja, hvem:
10. Politisk
status

Er du eller dine familiemedlemmer politisk udsatte personer?*
Ja

Nej

*Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (fx. ministre, parlementsmedlemmer, diplomater,
ledere i offentlige virksomheder m.v.), sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer eller personer, der er kendt
som deres nære samarbejdspartnere.
11. Samtykke om
markedsføring

Suðuroyar Sparikassi ønsker at holde dig orienteret om indlån, lån og kredit, pension,
betalings- og kreditkort og forsikringer.
Hvis du siger ja nedenfor giver du dit samtykke til, at vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed via
telefon, e-mail ella sms.
Ja

Nej

Samarbejdspartnere
Suðuroyar Sparikassi samarbejder med DLR, Betri Pensjón, Betri Trygging, Sparekassen Kronjylland,
Flex Funding og Elektron.
Dette samtykke gælder, indtil du tilbagekalder det.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte banken på ss@ss.fo.
12. Bekræftelse

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til Suðuroyar Sparikassa er korrekte og
fyldestgørende.
Jeg bekræfter, at jeg har modtaget, læst og acceteret “Almindelige forretningsbetingelser” hos
Suðuroyar Sparikassa.
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