Reklamation av okända transaktioner (BEDRÄGERI)
Dispute - unknown transactions (FRAUD)
Om ditt kort är utsatt för bedrägeri, vänligen fyll i och underteckna detta formulär (använd eget papper om mer
plats behövs) :Please fill out and sign this form (both sides) if your creditcard has been mis-used.
Name/Namn:

SSN/Personnummer:

Adress/Adress:

Postnummer:

E-postadress:

Telephone/Tlf:

Cardnumber/kortnummer:

4 sista siffror:

Utgångsdatum:

PLEASE, EXPLAIN THE REASON FOR THE DISPUTE / ORSAK TILL REKLAMATION:
Please be aware you also need to report the case to the police / DETTA KRÄVER POLISANMÄLAN
Card received but misused/ Kort mottagits men missbrukats

Anmälan ref.nr

Card is lost/stolen - Kortet har tappats eller stulits

Anmälan ref.nr

I have never received the card / Kort aldrig mottaget

Anmälan ref.nr

Har du reklamerat för liknande eller samma typ av omständigheter hos andra banker? Om ja, vänligen uppge vilka banker:
If you have disputed for simular or the same type of fraud in other banks, please notify which banks:

Är PIN-kod förlorad (ja eller nej)?
Hur förvarades kort och PIN?
Please give us a description about the event/ Ge oss en detaljerad beskrivning av händelseförloppet:

Please, enclose documentation (ex. ID, passport, driving license etc.) / Bifoga relevant dokumentation:
* ID, passport, driving license etc (Pass, körkort, bankkort etc)
* Confirmation by police, receipt etc (Dokumentation av polisanmälan, eller liknande kvittens)
I hereby declare that I never participated nor autorized anybody to make the above mentioned transactions /
Jag bekräftar härmed att jag aldrig utförde eller har gett någon tillåtelse att belasta mitt konto med ovan
nämnda transaktioner (kryssa i rutan)

Place/date
Ort / datum

Signature
Signatur

Cardholder Certification, Fraud
(Bedrägeri)

Cardnumber/kortnummer:
Only last 4 digits / endast
4 sista siffrorna
Cardholder name/korthållarens namn:

Card is blocked/är kortet spärrat:
Ja

Nej

SPECIFICERA DE BEDRÄGLIGA TRANSAKTIONERNA:
PLEASE, SPECIFY ALL THE TRANSACTIONS THIS DISPUTE IS ABOUT
Merchant/Butiksnamn:

Amount /
Datum Valutabelopp

Card was in my possession at the time of the transactions/
Kortet var i min ägo vid transaktionstillfället:

Amount (SEK) /
Belopp i SEK

Ja

Nej

I hereby declare that I have not made nor authorized anybody to make the above mentioned
transactions /
Jag bekräftar härmed att jag aldrig utförde eller har gett någon tillåtelse att belasta mitt konto
med ovan nämnda transaktioner

Date/Datum

Cardholders signature / Signatur

