Nullstill

Bytte av bank

Ny bank

Landkreditt Bank
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Organisasjonsnummer

Skriv ut...

Oppdrag om overføring av
innskudd og betalingsordre
Kontaktperson
Ny banks eksemplar

980 374 181
Telefonnummer

E-post

23 00 08 00

kundeservice@landkredittbank.no

Tidligere bank

Opplysninger om oppdragsgiver (kontohaver)

Navn, adresse

Navn, adresse

Kontohavers fødselsnummer

Tlf.nr

E-post

1. Innskudd
Jeg gir min nye bank i oppdrag å si opp følgende kontoer og overføre innestående til mine nye kontoer.
Konto i tidligere bank (sett kryss hvis kontoen brukes for VPS-relaterte transaksjoner)

Konto i ny bank

BSU-konto i tidligere bank (ved overføring av BSU må banken fylle ut tilleggsskjema) BSU-konto i ny bank

BSU-innskudd går alltid via en midlertidig konto (interimskonto)
før vi overfører pengene til BSU-konto din. Dette gjør vi for å
sørge for at skattefradraget blir korrekt.

Overføring av innskuddsmidler skal skje innen tre virkedager etter at den tidligere banken har mottatt denne fullmakten, med mindre
det foreligger saklig grunn til å nekte overføring.

Bl.nr. E10.081.11 Copyright SPAMA 2016.06.14. (v. 2011.01.01.) Tlf.: 22 11 00 75

Kryss her hvis du ønsker følgende:

Dersom det kommer inn midler til en avsluttet konto hos min tidligere bank, skal min tidligere bank videresende beløpet til den oppgitte
konto hos min nye bank.
Dersom det kommer inn belastningstransaksjoner mot den avsluttede konto hos min tidligere bank, kan min tidligere bank viderebelaste
den oppgitte kontoen hos min nye bank.
Slik videresending og viderebelastning vil kunne skje inntil en periode på seks måneder fra oppsigelse av kontoen.
Kontonummer

Konto for videresending

Kontonummer

Konto for viderebelastning

2. Betalingsordre
Min nye bank gis fullmakt til å innhente opplysninger fra min tidligere bank om det til kontoen er knyttet:
Registrerte faste betalingsoppdrag
Betalingsordre som er lagt på forfallsregister
AvtaleGiro-fullmakter
På grunnlag av de innhentede opplysninger kan du selv flytte registrerte betalingsordre over til din nye bank eller be den nye banken om
bistand til dette.

Underskrifter
Sted, dato

Sted, dato

Kontohavers/Oppdragsgivers underskrift

Ny banks underskrift

Sted, dato

Sted, dato

Vergens underskrift

Vergens underskrift

Verges fødselsnummer/D-nummer

Verges fødselsnummer/D-nummer

For beskjeder mellom bankene:
Mottak av betalingskort mv.
Den nye banken har mottatt fra kunden følgende typer betalingskort eller betalingsinstrumenter tilknyttet konto hos tidligere bank.
Disse vil bli makulert av den nye banken.
Makulerte kort/betalingsinstrumenter vil bli oversendt tidligere bank.
Annet:

Bytte av bank

Ny bank

Landkreditt Bank
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Organisasjonsnummer

Oppdrag om overføring av
innskudd og betalingsordre
Kontaktperson
Tidligere banks eksemplar

980 374 181
Telefonnummer

E-post

23 00 08 00

kundeservice@landkredittbank.no

Tidligere bank

Opplysninger om oppdragsgiver (kontohaver)

Navn, adresse

Navn, adresse

Kontohavers fødselsnummer

Tlf.nr

E-post

1. Innskudd
Jeg gir min nye bank i oppdrag å si opp følgende kontoer og overføre innestående til mine nye kontoer.
Konto i tidligere bank (sett kryss hvis kontoen brukes for VPS-relaterte transaksjoner)

Konto i ny bank

BSU-konto i tidligere bank (ved overføring av BSU må banken fylle ut tilleggsskjema) BSU-konto i ny bank

BSU-innskudd går alltid via en midlertidig konto (interimskonto)
før vi overfører pengene til BSU-konto din. Dette gjør vi for å
sørge for at skattefradraget blir korrekt.

Overføring av innskuddsmidler skal skje innen tre virkedager etter at den tidligere banken har mottatt denne fullmakten, med mindre det foreligger
saklig grunn til å nekte overføring.

Bl.nr. E10.081.13 Copyright SPAMA 2016.06.14. (v. 2009.01.01.) Tlf.: 22 11 00 75

Kryss her hvis du ønsker følgende:

Dersom det kommer inn midler til en avsluttet konto hos min tidligere bank, skal min tidligere bank videresende beløpet til den oppgitte
konto hos min nye bank.
Dersom det kommer inn belastningstransaksjoner mot den avsluttede konto hos min tidligere bank, kan min tidligere bank viderebelaste
den oppgitte kontoen hos min nye bank.
Slik videresending og viderebelastning vil kunne skje inntil en periode på seks måneder fra oppsigelse av kontoen.
Kontonummer

Konto for videresending

Kontonummer

Konto for viderebelastning

2. Betalingsordre
Min nye bank gis fullmakt til å innhente opplysninger fra min tidligere bank om det til kontoen er knyttet:
Registrerte faste betalingsoppdrag
Betalingsordre som er lagt på forfallsregister
AvtaleGiro-fullmakter
På grunnlag av de innhentede opplysninger kan du selv flytte registrerte betalingsordre over til din nye bank eller be den nye banken om
bistand til dette.

Underskrifter
Sted, dato

Sted, dato

Kontohavers/Oppdragsgivers underskrift

Ny banks underskrift

Sted, dato

Sted, dato

Vergens underskrift

Vergens underskrift

Verges fødselsnummer/D-nummer

Verges fødselsnummer/D-nummer

For beskjeder mellom bankene:
Mottak av betalingskort mv.
Den nye banken har mottatt fra kunden følgende typer betalingskort eller betalingsinstrumenter tilknyttet konto hos tidligere bank.
Disse vil bli makulert av den nye banken.
Makulerte kort/betalingsinstrumenter vil bli oversendt tidligere bank.
Annet:

Bytte av bank

Ny bank

Landkreditt Bank
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo
Organisasjonsnummer

Oppdrag om overføring av
innskudd og betalingsordre
Kontaktperson
Oppdragsgivers (kontohavers) eksemplar

980 374 181
Telefonnummer

E-post

23 00 08 00

kundeservice@landkredittbank.no

Tidligere bank

Opplysninger om oppdragsgiver (kontohaver)

Navn, adresse

Navn, adresse

Kontohavers fødselsnummer

Tlf.nr

E-post

1. Innskudd
Jeg gir min nye bank i oppdrag å si opp følgende kontoer og overføre innestående til mine nye kontoer.
Konto i tidligere bank (sett kryss hvis kontoen brukes for VPS-relaterte transaksjoner)

Konto i ny bank

BSU-konto i tidligere bank (ved overføring av BSU må banken fylle ut tilleggsskjema) BSU-konto i ny bank

BSU-innskudd går alltid via en midlertidig konto (interimskonto)
før vi overfører pengene til BSU-konto din. Dette gjør vi for å
sørge for at skattefradraget blir korrekt.

Overføring av innskuddsmidler skal skje innen tre virkedager etter at den tidligere banken har mottatt denne fullmakten, med mindre det foreligger
saklig grunn til å nekte overføring.

Bl.nr. E10.081.15 Copyright SPAMA 2016.06.14. (v. 2009.01.01.) Tlf.: 22 11 00 75

Kryss her hvis du ønsker følgende:

Dersom det kommer inn midler til en avsluttet konto hos min tidligere bank, skal min tidligere bank videresende beløpet til den oppgitte
konto hos min nye bank.
Dersom det kommer inn belastningstransaksjoner mot den avsluttede konto hos min tidligere bank, kan min tidligere bank viderebelaste
den oppgitte kontoen hos min nye bank.
Slik videresending og viderebelastning vil kunne skje inntil en periode på seks måneder fra oppsigelse av kontoen.
Kontonummer

Konto for videresending

Kontonummer

Konto for viderebelastning

2. Betalingsordre
Min nye bank gis fullmakt til å innhente opplysninger fra min tidligere bank om det til kontoen er knyttet:
Registrerte faste betalingsoppdrag
Betalingsordre som er lagt på forfallsregister
AvtaleGiro-fullmakter
På grunnlag av de innhentede opplysninger kan du selv flytte registrerte betalingsordre over til din nye bank eller be den nye banken om
bistand til dette.

Underskrifter
Sted, dato

Sted, dato

Kontohavers/Oppdragsgivers underskrift

Ny banks underskrift

Sted, dato

Sted, dato

Vergens underskrift

Vergens underskrift

Verges fødselsnummer/D-nummer

Verges fødselsnummer/D-nummer

