
Öppna RepoKonto
Företag/Förening

Undertecknad har skriftligen eller på www.resursbank.se tagit del av samt mottagit kopia av Särskilda villkor (”Kontoinformation RepoKonto 
Företag/Förening”) och Resurs Banks allmänna villkor för inlåningskonton (”RBAV06 FÖRETAGSSPAR”) eller senare, vars bestämmelser härmed 
accepteras. Ansökan måste skrivas under av behöriga firmatecknare.

Företag/Förening

Underskrift

Föranmäl konto för utbetalning

Efternamn, förnamn (firmatecknare 1)

Tel arbete (även riktnr) Personnr

Efternamn, förnamn (firmatecknare 2)

Tel arbete (även riktnr) Personnr

Efternamn, förnamn (firmatecknare 3)

Tel arbete (även riktnr) Personnr

Organisationsnr Företags-/föreningsnamn

Tel Gatuadress

E-post Postnr Ort

Firmatecknare

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 1 Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 2 Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift firmatecknare 3 Namnförtydligande

Bankens namn

Clearingnr Kontonr

Resurs Banks noteringar

 
Datum (ååmmdd) Signatur

Legitimation, kontohavare Nummer Resurs Banks noteringar

9752 2976

ID-kort        Körkort        EU-pass

Skicka blanketten (med kopia på ID-handling) För mer information:
i ofrankerat kuvert till: Kundservice: 0771-10 11 12
Resurs Bank AB (SPAR) E-post: spara@resurs.se 
Svarspost 203 68 240 Webbplats: resursbank.se 
258 00 Helsingborg

OBS! Bifoga kopia på giltig ID-handling
Du kan gärna mms:a in bild på ditt ID till 0730-12 14 74

Mobilnr. mms skickats från



Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som gäller i alla EU-länder. 
Lagen innebär i korthet att Resurs Bank är skyldig att förebygga och försvåra förekomst av penningtvätt och finansiering av terrorism. Som kund 
hos banken måste du därför besvara några frågor så att vi kan förstå ditt syfte och behov av våra banktjänster. Alla frågorna som ställs är utifrån 
de nya lagkraven och all kundinformation behandlas konfidentiellt och banksekretess gäller som tidigare.

Kontohavare
Företag/Förening Organisationsnr

Vad är syftet med företagets/föreningens konto? (Flera svarsalternativ är möjliga.)

Hur ofta kommer insättningar att göras på kontot?

Hur ofta kommer uttag att göras på kontot?

Varifrån kommer de pengar som sätts in på kontot? (Flera svarsalternativ är möjliga.)

Kommer annan/andra än företaget/föreningen att göra insättningar på kontot?

Från vilken bank eller institut kommer företagets/föreningens insättningar? (Flera svarsalternativ är möjliga.)

Verklig huvudman – äger någon enskild ägare direkt eller indirekt (via bolag) röst- eller ägarandel större än 25 % av bolaget, eller utövar en fysisk person på annat 
sätt ett bestämmande inflytande över bolaget?

Om ja, notera vem/vilka:

Ägare Person-/Organisationsnr Innehav aktier % Innehav röster %

Ägare Person-/Organisationsnr Innehav aktier % Innehav röster %

Ägare Person-/Organisationsnr Innehav aktier % Innehav röster %

Sparande/placering Löne-/transaktionskonto Ekonomisk trygghet Annat:

Företagets intäkter Företags- eller fastighetsförsäljning Annat:

1 till 5 ggr/månad 5 till 10 ggr/månad Annat:

Underskrift

Jag/vi bekräftar att alla frågor besvarats sanningsenligt och att jag/vi kommer att underrätta Resurs Bank om eventuella förändringar.

Ja Nej

1 till 5 ggr/månad 5 till 10 ggr/månad Annat:

Ja, ange huvudsakligen vem/vilka:Nej

Svensk bank/annat institut

Utländsk bank/annat institut inom EES*

Utländsk bank/annat institut utom EES*

Svenskt försäkringsbolag

Utländskt försäkringsbolag inom EES*

Utländskt försäkringsbolag utom EES*

Annat:

Datum (ååmmdd) Underskrift Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift Namnförtydligande

Datum (ååmmdd) Underskrift Namnförtydligande

Skicka blanketten (med kopia på ID-handling) För mer information:
i ofrankerat kuvert till: Kundservice: 0771-10 11 12
Resurs Bank AB (SPAR) E-post: spara@resurs.se 
Svarspost 203 68 240 Webbplats: resursbank.se 
258 00 Helsingborg

Resurs Banks noteringar

 
Datum (ååmmdd) Signatur

Legitimation, kontohavare Nummer Resurs Banks noteringar

9752 2976

ID-kort        Körkort        EU-pass

Kundkännedom
Företag/Förening


