
                                                                                                                  Bekreftelse av legitimasjon 

Bekreftelse av legitimasjon side 1

Dato og sted Kundens signatur

Ferdig utfylt skjema sendes til: Nordea Bank Abp, v/ Scanning, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo

NB! Alle felter må fylles ut.

Gyldig legitimasjon er pass (norsk/utenlandsk), norsk reisebevis (grønt), norsk utlendingspass (blått), førerkort utstedt etter 1998, nasjonalt ID-kort  

utstedt av et EØS-land eller bankkort med bilde fra annen bank.

For utenlandsk pass eller nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land; se også side 2.  

Legitimasjonens utløpsdato må ikke være passert.  

Slik gjør du:

1) Legg legitimasjon i denne ruten (brett passet med bildesiden opp)

2) Ta kopi (bildet må være tydelig og all tekst lesbar)

3) Du signerer øverst på arket

4) To vitner fyller inn alle feltene under

    Vitnene må være bosatt i Norge.

Vitne 1 Vitne 2

Fullt navn (blokkbokstaver) Fullt navn (blokkbokstaver)

Fødselsdato (6 siffer) Fødselsdato (6 siffer)

Adresse (må være bosatt i Norge) Adresse (må være bosatt i Norge)

Postnummer og poststed Postnummer og poststed

Telefonnummer Telefonnummer

Vi bekrefter med vår signatur rett kopi av legitimasjonen og at det er kunden selv som har bedt om vår bekreftelse.

Nordea kan kontakte oss for å verifisere bekreftelsen dersom banken ønsker det.

Dato og sted Dato og sted

Signatur vitne 1 Signatur vitne 2

Skjerpede krav fra myndighetene gjør at vi er pålagt å oppdatere kundeinformasjonen vår. Vi trenger derfor at du legitimerer deg på nytt.

Nære slektninger kan ikke opptre som vitne. 

Dette gjelder ektefelle/samboer, foreldre, barn og søsken.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo



                                                                                                                  Bekreftelse av legitimasjon 

Bekreftelse av legitimasjon side 2

Dato og sted Kundens signatur

Til kopi av legitimasjonens bakside.

For utenlandsk pass; Ta også kopi av side med signatur hvis denne ikke er på hovedsiden

For nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS; Ta også kopi av bakside  

Slik gjør du:

1) Legg legitimasjon i denne ruten (bakside eller signaturside opp)

2) Ta kopi (bildet må være tydelig og all tekst lesbar)

3) Du signerer øverst på arket.

4) To vitner signerer under

    Vitnene må være bosatt i Norge.

Nære slektninger kan ikke opptre som vitne. 

Dette gjelder ektefelle/samboer, foreldre, barn og søsken.

Vi bekrefter med vår signatur rett kopi av legitimasjonen og at det er kunden selv som har bedt om vår bekreftelse.

Nordea kan kontakte oss for å verifisere bekreftelsen dersom banken ønsker det.

Dato og sted Dato og sted

Signatur vitne 1 Signatur vitne 2

Skjerpede krav fra myndighetene gjør at vi er pålagt å oppdatere kundeinformasjonen vår. Vi trenger derfor at du legitimerer deg på nytt.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo


