Kundkännedom
Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen och enligt
denna lag ska vi sträva efter att ha god kunskap om våra kunder och våra kunders affärer.
Därför ber vi dig besvara följande frågor om dig själv och de pengar som kommer att sparas
hos oss. Informationen vi får behandlas givetvis under sekretess.
Namn:
Personnummer:
Vem kommer vanligtvis sätta in pengar på kontot?
 Jag/kontoinnehavare
 Annan:________________________________________________________
Hur kommer merparten av pengarna att sättas in på kontot?
 Från eget konto i svensk bank
 Andra kommer sätta in pengar på kontot från svensk bank
 Insättning från utlandet
Vad är det huvudsakliga syftet med sparandet?
 Ekonomisk buffert
 Pension
 Privat konsumtion
 Till närstående
 Löpande utgifter
 Annat:_________________________________________________________
Varifrån kommer merparten av de pengar som ska sättas in på kontot?
 Lön
 Pension
 Arv/Gåva
 Försäljning av fastighet/bostadsrätt
 Vinst värdepapper
 Sparande från annan bank
 Annat:_________________________________________________________
Hur ofta planerar du att göra insättningar på kontot?
 Vet ej
 Mindre än en gång per månad
 1-5 gånger per månad
 Fler än 5 gånger per månad
 Engångsinsättning

Vänligen fortsätt på nästa sida
Adress
Svea Ekonomi AB
SE-169 81 Solna
Evenemangsgatan 31
Tel:+ 46 8 735 29 40
Fax: +46 8 735 29 35

www.sveadirekt.se
info@sveadirekt.se
Bifirma till:
Svea Ekonomi AB
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm

Hur mycket beräknar du att dina största enskilda insättningar kommer uppgå till?
 0 - 100 000 kr
 100 000 – 500 000 kr
 500 000 – 1 000 000 kr
 över 1 000 000 kr
Hur ofta planerar du att ta ut pengar från kontot?
 Vet ej
 Mindre än en gång per månad
 1-5 gånger per månad
 Fler än 5 gånger per månad
Hur mycket beräknar du att dina största enskilda uttag kommer uppgå till?
 0 - 100 000 kr
 100 000 – 500 000 kr
 500 000 – 1 000 000 kr
 över 1 000 000 kr
Har du eller har du tidigare haft en viktig offentlig funktion t.ex. en hög politisk post
eller hög statlig befattning eller är du familjemedlem eller medarbetare till en sådan
person?
 Nej
 Ja, jag fyller även i blanketten ”person i politisk utsatt ställning”. Blanketten finns på
http://www.sveadirekt.com/sv/swe/Kontakta-oss/.
Är du amerikansk medborgare (gäller även dubbla medborgarskap), född och/eller
skatte/deklarationsskyldig i USA?
 Nej
 Ja, mitt amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN) är:______________________

Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv uppdatera Svea Ekonomi
om eventuella förändringar.
Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Vänligen återsänd denna ifyllda blankett till nedan adress eller maila den till
info@sveadirekt.se
Svea Ekonomi
Frisvar 170066200
169 20 Solna

Adress
Svea Ekonomi AB
SE-169 81 Solna
Evenemangsgatan 31
Tel:+ 46 8 735 29 40
Fax: +46 8 735 29 35

www.sveadirekt.se
info@sveadirekt.se
Bifirma till:
Svea Ekonomi AB
Org. nr: 556489-2924
Säte: Stockholm

