KUNDEERKLÆRING PERSONKUNDE
Skjema gjelder søknad om kreditt
EU's tredje hvitvaskingsdirektiv ble gjennomført i ny hvitvaskingslov av 6. mars 2009. Loven innebærer i korthet at bla. alle banker er
pålagt å gjøre en bedømmelse av risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. Vi er ifølge loven
forpliktet til å innhente opplysninger om deg som kunde og å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles
konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven og hvitvaskningsloven.

I. PERSONOPPLYSNINGER:
Navn (etternavn, fornavn):

Adresse:

Postnummer/-sted:

Land:

Fødselsnummer / D-nummer (11 siffer):

Kjønn, fødselsdato og fødested må oppgis dersom fødsels- eller D-nr. ikke er tildelt:

Statsborgerskap:
Norsk

Flere/annet statsborgerskap – må i så fall oppgis:

Skattemessig hjemland:

Sivilstand:
Ugift
Tlf. mobil:

Samboers/Ektefelles/Partners navn:
Samboer

Gift/Partner

Enke/Enkemann

E-post:

Arbeidsgiver:

Omsøkt beløp:

II. POLITISK EKSPONERT PERSON:
Er du eller har du vært en politisk eksponert person, dvs. du innehar/har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling i en
annen stat enn Norge i løpet av de siste 12 mndr. eller er du nært familiemedlem/medarbeider til en slik person?
Nei

Ja (ved ja kontakt banken for eget skjema)

III. DINE INNTEKTS- OG FORMUESFORHOLD:
Brutto årsinntekt (NOK):

Kommentar:

Kapitalinntekter (NOK):

Kommentar:

Andre inntekter (NOK):

Kommentar:

Kontanter (NOK):

Kommentar:

Børsnoterte verdipapirer
(NOK):

Kommentar:

Eks: Aksjer, obligasjoner,
fond, grunnfonds-bevis,.

Andre verdipapirer (NOK):

Kommentar:

Eks: Eierandeler i andre
selskaper og verdi på disse.
Unoterte aksjer, eiendomsfond, pengefond,
kombinasjon, utenlandske
fond, private equity fond,
andre fond, etc

Inntekter

Eiendeler
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Bolig (verdi NOK):

Kommentar:

Eks: Antall, type og verdi
på bolig

Annen eiendom (verdi NOK):

Kommentar:

Eks: Antall, type og verdi
på hytter, leiligheter,
sommerhus, hus i utlandet

Øvrige eiendeler (verdi NOK):

Kommentar:

Eks: Båt, biler (antall, type
og verdi)

Boliglån (verdi NOK):

Kommentar:

Øvrige lån (verdi NOK):

Kommentar:

Kausjonsansvar (verdi NOK):

Kommentar:

Eks: Studielån, andre
aksjekreditter

Gjeld

Andel av husstandens gjeld:

IV. FORMÅLET MED KUNDEFORHOLDET HOS PARETO BANK ASA (oppgi gjerne flere svar):
lønns- / brukskonto

sparing til andre enn deg selv

prosjektfinansiering

oppgjørskonto verdipapirer

innskudd valuta

eiendomsfinansiering

kortsiktig sparing / plassering (0 – 12 mnd.)

boliglån

lån i valuta

langsiktig sparing / plassering (12 mnd. eller lengre)

verdipapirfinansiering

annet (spesifiser):
Eiendelenes opprinnelse:
Lønns- og kapitalinntekt

Lån

Arv/Gave

Annet (spesifiser):

Utenlandsk betalingsformidling - er det sannsynlig at du vil foreta større overførsler til utlandet/motta overførsler fra utlandet:
Nei

Ja (spesifiser): ca. beløp pr. år:

Til / fra hvilket land:

Formål:

V. REELL RETTIGHETSHAVER:
Er du den reelle eier av innskuddsmidlene (ved kontoopprettelse) / lånet det søkes om (ved låneopptak) ?:
Ja

Nei (ved nei må du gi opplysninger om hvem den reelle eier er nedenfor)

Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn):

Fødselsnummer/ D-nummer (11
siffer):

Kjønn, fødselsdato og fødested må oppgis dersom fødselseller D-nummer ikke er tildelt:

Statsborgerskap:
Norsk
Mobil/tlf:

Flere/annet statsborgerskap – må i så fall oppgis:
E-post:
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VI. ANNEN RELEVANT INFORMASJON:

Vedlagt følger:
Siste lønnsoppgave
Siste års likning
Takst/verdivurderinger på bolig(er)

Jeg bekrefter at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. Hvis min økonomiske situasjon blir
vesentlig endret, skal jeg informere Pareto Bank ASA om dette.
Sted og dato:

Underskrift:

…………………………………….

……………………………………………
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