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Kopia av NY Kund ori B.xlsx

NY KUND
För att bli ny kund, öppna konto och kunna investera (för att senare kunna erhålla lån till låg kostnad, eller överlåta poäng som
investeringen ger upphov till, behöver Du/Ni fylla i uppgifter enligt nedan)
Om Du/Ni vill komma igång snabbt med att öppna kontot:
Betala in kontoavgiften 50 kr på Bankgirokontot 5813-5658 samt ange persnr/orgnr på inbetalningen.
Du får då ett standardkonto som när Du gör Dina investeringar har en uppsägningstid på 15 mån.
Vill Du/Ni samtidigt också göra en investering:
Investeringar inbetalas på Bankgirokonto 504-9960. Önskas annan uppsägningstid på kontot så är ändringen kostnadsfri.
Därefter:
Fyll i formuläret enligt nedan som sändes till oss per post.
Instruktion om formuläret:
* Fyll i rutan "Tillfällig identifikation" med minst sex siffror eller stora bokstäver.
* Använd samma kombination för att fylla i meddelandeutrymmet på inbetalningen för att öppna ev nytt investeringskonto.
* Avgiften för det första investeringskontot är 50 kr och för varje tillkommande konto ytterligare 25 kr.
* Betalningar av kontoavgift/er sker till bankgirokonto 5813-5658. Investeringar inbetalas på bankgirokonto 504-9960.
* Möjliga uppsägningstider är 15, 18, 24 och 36 månader (är också kontoslag).
* Använd identifikationskoden enligt nedan för den första inbetalningen (enbart innan Du erhållit en ny kod från oss)

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB, org.nr. 556454-5076, bg 5813-5658 för kontoavgift/er.
Namn

Tillfällig identifikation

Adress

Postnummer och ort

Telefon/er

e-postadress

Ort och datum

Person-/Organisationsnummer

Antal konton och uppsägningstid/er

Investerares / firmatecknares / namnteckning och namnförtydligande

Personnummer

Investerares / firmatecknares / namnteckning och namnförtydligande

Personnummer

Kryssa i rutan om begränsning
enligt nedanstående text.

När du skickat in dessa uppgifter och betalat in kontoavgiften så sänder vi ett investeringsavtal för varje konto som
öppnats. På detta avtal finns några fler uppgifter som skall fyllas i, bland annat vilken uppsägningstid som skall
gälla för de investeringar du gör på detta konto, likaså om det skall gälla några begränsningar för utlåningen av de
medel som betalas in till kontot, t.ex. av typen "Halal".
Vi bifogar även, på grund av gällande lagstiftning om penningtvätt m.m, informationsmaterial och blanketter för svar.
Det är fler uppgifter som skall lämnas när det gäller juridiska personer än vad som gäller för privatpersoner.
Med tanke på miljöbelastningen så finns Regler för finansieringsverksamheten respektive Allmänna villkor för lån
tillgängliga på vår hemsida. Önskar du erhålla dem i pappersform så kontakta oss, vi sänder på begäran.
Såväl investeringsavtal som svarsblanketter skall fyllas i så snart som möjligt och återsändas i original med brev.
Skannade dokument eller fax godtas ej.
För Lågkostnadsbolagets anteckningar

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Org.nr: 556454-5076
Telefon: 0270-56 90 23

Info@Lagkostnadsbolaget.se
www.Lagkostnadsbolaget.se

