
Bli kunde i Nordea – Veiledning gjennom kundeprofil
Ungt Entreprenørskap
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For Ungt Entreprenørskap, velg alltid «Student, 

ungdom eller elevbedrift». 

For Ungt Entreprenørskap, velg alltid «Student, 

ungdom eller elevbedrift». 
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Skriv inn Organisasjonsnummeret dere 

har fått fra Enhetsregisteret

Skriv inn Organisasjonsnummeret dere 

har fått fra Enhetsregisteret

Skriv inn samme adresse som dere la inn 

da dere registrerte selskapet

Skriv inn samme adresse som dere la inn 

da dere registrerte selskapet

Har bedriften en annen postadresse enn 

den fysiske adressen? 

Har bedriften en annen postadresse enn 

den fysiske adressen? 

For Ungt Entreprenørskap er det alltid Nei 

på dette spørsmålet 

For Ungt Entreprenørskap er det alltid Nei 

på dette spørsmålet 
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Fyll inn mobilnummer som bedriften 

kan kontaktes på

Fyll inn mobilnummer som bedriften 

kan kontaktes på

Ikke relevant for Ungt 

Entreprenørskap

Ikke relevant for Ungt 

Entreprenørskap

Fyll inn e-postadresse bedriften kan 

kontaktes på

Fyll inn e-postadresse bedriften kan 

kontaktes på
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For Ungt Entreprenørskap vil dette alltid være «NEI» For Ungt Entreprenørskap vil dette alltid være «NEI» 

Bedriften gir samtykke til at Nordea kan bruke 

opplysninger om bedriften til å kontakte bedriften om 

relevante tilbud på andre produkt og tjenester.

Bedriften gir samtykke til at Nordea kan bruke 

opplysninger om bedriften til å kontakte bedriften om 

relevante tilbud på andre produkt og tjenester.

Huk av her og gå videre. 

TIN er det samme som organisasjonsnummeret deres. 

Huk av her og gå videre. 

TIN er det samme som organisasjonsnummeret deres. 



6

Skal bedriften samle inn 

penger til f.eks. veldedige 

formål? 

Skal bedriften samle inn 

penger til f.eks. veldedige 

formål? 
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Kryss av her dersom deltaker eier mer enn 25 %

Person med signatur og/eller skal være 

nettbankbruker 

Kryss av for de punktene som 

stemmer for personen du skal fylle 

inn i skjemaet 

Kryss av for de punktene som 

stemmer for personen du skal fylle 

inn i skjemaet 
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Her fyller dere ut informasjon om 

styremedlemmer med signatur. 

Start for eksempel med styrets leder som 

person nummer 1. Deretter kan dere legge inn 

flere personer etter behov. 

Her fyller dere ut informasjon om 

styremedlemmer med signatur. 

Start for eksempel med styrets leder som 

person nummer 1. Deretter kan dere legge inn 

flere personer etter behov. 
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Skal du fylle ut flere personer i 

søknadskjemaet? 

Skal du fylle ut flere personer i 

søknadskjemaet? 

Trykk på         for mer info 

om hva PEP er

Trykk på         for mer info 

om hva PEP er
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På formål skriver du om bedriftens virksomhet. 

Som eksempel, vil en pølsemakers formål kunne 

være: "Produksjon og salg av pølser."

På formål skriver du om bedriftens virksomhet. 

Som eksempel, vil en pølsemakers formål kunne 

være: "Produksjon og salg av pølser."

Her kan du fylle inn antall deltakere i bedriftenHer kan du fylle inn antall deltakere i bedriften

Dersom det kun er bedriftens deltakere kan du 

krysse på kun Eier. Skal dere ansette noen utenfra; 

kryss av på Faste eller Midlertidige ansatte

Dersom det kun er bedriftens deltakere kan du 

krysse på kun Eier. Skal dere ansette noen utenfra; 

kryss av på Faste eller Midlertidige ansatte

Har du allerede avtale med en forretningspartner 

eller leverandør kan du fylle inn her 

Har du allerede avtale med en forretningspartner 

eller leverandør kan du fylle inn her 
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Hvis dere skal gjøre betalinger for andre eller lage en tjeneste som kan gjøre betalinger for andre må dere 

ta «JA» på om dere er en betalingsformidler. Det vanligste for Ungt Entreprenørskap er «NEI»

Nordea Bank er et eksempel på en betalingsformidler. 

Hvis dere skal gjøre betalinger for andre eller lage en tjeneste som kan gjøre betalinger for andre må dere 

ta «JA» på om dere er en betalingsformidler. Det vanligste for Ungt Entreprenørskap er «NEI»

Nordea Bank er et eksempel på en betalingsformidler. 

Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. 
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Skal bedriften drive med kryptovaluta må dette informeres om her. Uansett hva dere skal gjøre med krypto. 

Hvis dere skal drive med kryptovaluta, velg «JA» og skriv så detaljert som mulig om hva dere skal gjøre. 

Skal bedriften drive med kryptovaluta må dette informeres om her. Uansett hva dere skal gjøre med krypto. 

Hvis dere skal drive med kryptovaluta, velg «JA» og skriv så detaljert som mulig om hva dere skal gjøre. 
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Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. 

Når det kommer til produkter er det kun to dere 

trenger: 

• Bedriftskonto

• Nettbank Bedrift

Når det kommer til produkter er det kun to dere 

trenger: 

• Bedriftskonto

• Nettbank Bedrift
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Hvis det er Nordea dere skal bruke til konto for å motta penger og betale, tar dere «JA». Dere må også 

beskrive hvordan dere vil bruke banken. 

Eksempel kan dere se under. 

Hvis det er Nordea dere skal bruke til konto for å motta penger og betale, tar dere «JA». Dere må også 

beskrive hvordan dere vil bruke banken. 

Eksempel kan dere se under. 

Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. 
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Her skal dere fortelle om dere tror dere 

vil ha transaksjoner inn og ut av konto 

ofte. Dere må også fortelle hva disse 

transaksjonene er. 

Eksempel på hva dere kan skrive ser dere her. 

Her skal dere fortelle om dere tror dere 

vil ha transaksjoner inn og ut av konto 

ofte. Dere må også fortelle hva disse 

transaksjonene er. 

Eksempel på hva dere kan skrive ser dere her. 

Hvis dere tror dere kommer til å få penger fra, eller 

betale penger til utlandet, må dere fortelle dette her. 

Hvis dere tror dere kommer til å få penger fra, eller 

betale penger til utlandet, må dere fortelle dette her. 
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Her forteller dere om dere kommer til å sette inn 

og ta ut kontanter på deres konto. 

Dette er ikke vanlig for bedrifter i Ungt Entreprenørskap. 

Her forteller dere om dere kommer til å sette inn 

og ta ut kontanter på deres konto. 

Dette er ikke vanlig for bedrifter i Ungt Entreprenørskap. 
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Formuens opprinnelse spør om 

hvor eventuelle penger som 

bedriften allerede har kommer 

fra. For de aller fleste elev- og 

ungdomsbedrifter er det ingen 

formue. Da kan dere fylle ut som 

det vises her. 

Formuens opprinnelse spør om 

hvor eventuelle penger som 

bedriften allerede har kommer 

fra. For de aller fleste elev- og 

ungdomsbedrifter er det ingen 

formue. Da kan dere fylle ut som 

det vises her. 
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Her huker dere av for det som er relevant for dere. 

Løpende innbetalinger er det dere tror dere vil få inn på 

konto for salg av deres produkt/tjeneste. For de aller 

fleste er 0 – 999 999,- som er korrekt. 

Estimert overskudd er det dere tror dere sitter igjen med 

etter alle utgifter er betalt. Dette kan variere mye så det 

dere setter her er ikke «fasit». 

Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. Dette er ikke relevant for Ungt Entreprenørskap. 

Her kan dere skrive at bedriften er opprettet i 

forbindelse med Ungt Entreprenørskap.

Her kan dere skrive at bedriften er opprettet i 

forbindelse med Ungt Entreprenørskap.
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Fyll inn kontaktinformasjon til den som 

fyller ut skjema, som vi kan bruke om det 

skulle være noe mer vi lurer på. 

Fyll inn kontaktinformasjon til den som 

fyller ut skjema, som vi kan bruke om det 

skulle være noe mer vi lurer på. 



20

Les igjennom at alt er fylt 

inn korrekt, og send inn. 

Les igjennom at alt er fylt 

inn korrekt, og send inn. 
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Når dere får e-post fra oss følger dere det som står i den. Der vil det stå hvilke 

dokumenter vi trenger. 

Send inn alt som blir etterspurt så får vi behandlet søknaden. Behandlingstiden er ca. 2-4 uker. 

Når dere får e-post fra oss følger dere det som står i den. Der vil det stå hvilke 

dokumenter vi trenger. 

Send inn alt som blir etterspurt så får vi behandlet søknaden. Behandlingstiden er ca. 2-4 uker. 


