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Styrelsens säte Stockholm
Nordea Finans Sverige AB (publ). Company registration number/VAT number 556021-1475/SE663000019501. 
The board is domiciled in Stockholm, Sweden

Privatkund - Känn din kund 
Private customer - Know Your Customer

C

Blad 1 (2)

Central 
instans  
blad

Personnummer/Födelsedatum / 
Social security number/Date of birth

Datum / 
Date

Kund- 
uppgifter/
Customer 
information

Ja / YesNej / No

Namn / Full name

Adress (folkbokföringsadress) / Permanent (main) residential address

Telefonnummer / Telephone number

Postnummer / Zip-code Postort / City Land / Country 

E-post / E-mail

Medborgarskap (ange samtliga). Saknar du medborgarskap ange anledningen till detta. / Citizenship (please register all). If you do not hold any 
citizenship, please state the reason.  

Din befattning som PEP / Your PEP position

Är du, eller har du varit de senaste 18 månaderna, en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? / Are you, or have been the last 18 months,  
a Politically Exposed Person (PEP)?

Har du någon adress utöver den som angivits ovan (i Sverige eller utomlands)? / Do you have any additional address than the one mentioned 
above?

Ja / YesNej / No
Om ja, specificera / If yes, please specify

Födelseland / Country of birth 

Ange de länder utöver Sverige där du har skatterättslig hemvist /  
Please state all countries besides Sweden in which you are resident for tax purposes in. 
Länder / Countries

PEP 
(Political 
Exposed 
Person) Om Ja ange / If Yes, please specify

Land som din befattning är kopplad till / Country that your position is linked to

Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en som är, eller har varit de senaste 18 månaderna, en person i politiskt utsatt ställning? /
Are you a family member or a known associate of one who is, or has been the past 18 months, a Politically Exposed Person (PEP)?

Ja / YesNej / No
Om Ja, vilken relation har du till personen som är PEP?/If Yes, please specify your relationship to that PEP

Make/maka / Husband/wife Sambo / PartnerRegistrerad partner / Registered partner

Barn / Child Förälder / ParentNära medarbetare / Close associate

Min sons/dotters make/maka/registrerad partner /  
My son's/daughter's husband/wife/registered partner

Min sons/dotters sambo /  
My son's/daughter's partner 

Jag är gemensamt med en PEP, verklig huvudman i en 
juridisk person eller juridisk konstruktion / Beneficial Owner 
of a legal person or other legal entity, together with a PEP

Jag har nära affärsförbindelser med en 
PEP / Close business relationship with a 
PEP

Jag är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som har upprättats till 
förmån för en PEP /sole beneficial owner of a legal person or other legal entity, which has been created to 
benefit a PEP.

Fullständigt namn på personen som är PEP / Full name of the person who is PEP Födelsedatum på personen som är PEP (ÅÅÅÅ-MM-DD) / 
Date of birth of PEP person (YYYY-MM-DD)

Typ av befattning på den person som är PEP / Type of position of the person 
who is PEP

Land som befattningen är kopplad till / Country that the 
position is linked to

Kommer du under det närmaste året att vistas sammanhängande i USA 6 månader eller mer? / 
Will you stay in the USA continuously for 6 months or more during the next year?

Ja / YesNej / No
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Privatkund - Känn din kund 
Private customer - Know Your Customer

För produkt 
med Master-
card / For 
products 
with Master-
card

* Om annat, vänligen specificera/If other, please specify

Försäljning av fastighet / 
Real estate sold

Arv, gåva / 
Inheritence, gift

Gör du/planerar du att göra regelbundna kontantuttag? / Do you (plan to) make regular cash withdrawals? 

Nej / No Ja / Yes

Beskriv vad finansieringen via Nordea Finance huvudsakligen används/kommer att användas till / 
Describe the main purpose of the financing with Nordea Finance

Blad 2 (2)

C
Central 
instans  
blad

Personnummer/Födelsedatum / 
Social security number/Date of birth

Datum / 
Date

Syfte med 
engage-
manget/Pur-
pose of the 
relationship
Ursprung av 
medel/ 
Source of 
funds

Lön / 
Salary

Pension/ 
Pension

Ersättningar / Underhåll/ 
State benefits / Alimony

Annat*/ 
Other*

Ange ursprung för löpande inbetalningar/ 
State the source of recurring payments

Syssel-
sättning / 
Occupation

* Om annat, vänligen specificera/If other, please specify

Underskrift /
Signature

Ort och datum / Place and date

Om Ja, ange i vilka länder / If yes, specify in which countries

Syfte/Purpose

Namnteckning / Signature

Namnförtydligande / Name in print

Identifiering/ 
Personal 
Identification

Attach a copy of an approved and valid Swedish ID or 
alternatively a foreign passport. 

Bifoga en kopia av godkänd och giltig svensk idhandling 
alternativt utländskt pass.

Anställd / 
Employee
Egen företagare i enskild firma / 
Self-employed in single owned company

Studerande / Student Pensionär / Retired 

Annat / Other

Ange ditt yrke/ What is your professional category

Ange verksamhet / State nature of business

Om annat vänligen specificera / If other, please specify

Om Ja, ange / If Yes, please specify
Snittbelopp / Average amountUngefär hur många uttag per månad / 

Estimated frequency per month
Syfte/Purpose

Planerar du att använda kortet utomlands?

Nej / NoJa / Yes

Ange ursprung av tillgångar och kapital/State the source of your capital and assets

Annat / Other*
Tillgångar saknas / 
No capital or assets

Avkastning på investeringar / 
Return on investments

Regelbundet sparande / 
Regular savings



 
(aug 22)

9770 
P007

3 (3)

Nordea Finans Sverige AB (publ). Org-/moms nr 556021-1475/SE663000019501. 
Styrelsens säte Stockholm
Nordea Finans Sverige AB (publ). Company registration number/VAT number 556021-1475/SE663000019501. 
The board is domiciled in Stockholm, Sweden

Privatkund - Känn din kund 
Private customer - Know Your Customer

Blad 1 (1)

C
Central 
instans  
blad

Giltiga iden-
titetshand-
lingar / 
Approved 
and valid 
Swedish ID 
or foreign 
passport

Svenskt körkort 
Svenskt nationellt ID-kort 
Svenskt ID-kort 
Skattemyndighetens ID-kort 
Svenskt pass 
Svenskt tjänstekort 
Utländskt pass 
 
ID handlingen ska vara vidimerad (bevittnad) av en person med 
namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.

Swedish - Drivers licence 
Swedish - Nationellt ID-kort 
Swedish - ID-kort 
Swedish - Skattemyndighetens ID-kort 
Swedish - Passport 
Swedish - Tjänstekort 
Foreign - Passport 
 
The Identity document should be certified by another person with 
signature, printed name and telephone number.

Individuals who reside in Sweden, who stay in Sweden continuously 
(for six months or more) or who have previously been resident in, 
and still have close ties to, Sweden, are generally tax resident in 
Sweden and liable to income tax and must report their worldwide 
income. 
 
When is an individual tax resident in another country? 
In general, the tax residence is the same as the permanent resi-
dence or whereabouts. However, each country has its own set of 
rules for determining tax residence. For more information about tax 
residency rules in a certain jurisdiction, please visit the OECD 
Automatic Exchange Portal. If you have any questions about how to 
determine your tax residency status you should consult a tax advisor 
or your local tax authority.

Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknyt-
ning till Sverige har skatterättslig hemvist i Sverige. Det innebär att 
du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de 
kommer från Sverige eller något annat land. Du anses bosatt i 
Sverige om du har ditt verkliga hem här. 
Du vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex 
månader i följd. Kortare avbrott i vistelsen, till exempel för att besöka 
hemlandet, bryter inte vistelsen i Sverige. Du anses ha väsentlig 
anknytning till Sverige om du, efter att ha flyttat från Sverige, har 
kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande här. 
 
När har en privatperson skatterättslig hemvist i ett annat land? 
I allmänhet är den skatterättsliga hemvisten densamma som det 
land där du bor eller vistas permanent. Den nationella lagstiftningen i 
det andra landet bestämmer dock när en privatperson anses ha 
skatterättslig hemvist i detta. Information om landsspecifika regler 
gällande skattehemvist går att återfinna på OECD's webbplats. 
Om du har några frågor om hur du avgör vilket land du har 
skatterättslig hemvist i bör du rådfråga en skatterådgivare eller 
kontakta din lokala skattemyndighet.

Skatterätts-
lig hemvist / 
Tax 
Residency

Person i 
politiskt 
utsatt 
ställning – 
PEP/ 
Politically 
exposed 
person – 
PEP

Banken behöver känna till om du har, eller under de senaste 18 
månaderna har haft, en hög politisk post eller hög befattning inom 
staten eller om du är nära släkting eller känd medarbetare till en 
person på sådan post/befattning. 
 
Med nära släkting menas maka/make, registrerad partner och 
sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo, 
samt föräldrar. 
 
Du är skyldig att meddela banken om du eller någon av dina nära 
släktingar har någon av de positioner som nämns nedan. 
• Stats- eller regeringschef, statsminister, minister, vice eller 
biträdande minister 
• Parlamentsledamot, riksdagsledamot, talman 
• Ledamot i styrelse för politiskt parti i riksdag eller EU-parlament 
• Domare i Högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller 
annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis 
kan överklagas till Högsta domstolen eller Högsta 
förvaltningsdomstolen 
• Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, Riksrevisor 
• Ledamot i centralbankens styrande organ, ledamot i Riksbankens 
direktion 
• Ambassadör eller beskickningschef 
• Hög officerare i försvarsmakten, general, generallöjtnant, 
generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral 
• Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller 
kontrollorgan 
• Person som har en funktion i ledningen i en internationell 
organisation

The bank needs to know if you hold, or have held within the last 18 
months, a high-level political or state position, or if you are a close 
relative or known colleague of a person who holds such a position. 
 
“Close relative” refers to spouse, registered partner, cohabitant, 
children and their spouses, registered partner or cohabitant, and 
parents. 
 
You are obliged to inform the bank if you or any of your close 
relatives hold any of the positions mentioned below. 
• Head of state or of government, king, prime minister, minister, 
deputy or assistant minister 
• Member of Swedish or foreign parliament, speaker 
• Member of the Board of a political party in the Swedish or EU 
  Parliament 
• Judges of the Supreme Court, judges of a constitutional court or of 
other high-level judicial body 
whose decisions are not subject to further appeal to the Supreme 
Court or Supreme Administrative 
Court, except in exceptional circumstances 
• Senior official at an auditing authority, Auditor General 
• Member of a central bank’s governing body, member of the 
Executive Board of the Riksbank 
• Ambassador or Chief of Mission 
• High-ranking officer in the armed forces, general, lieutenant 
general, major-general, admiral, viceadmiral 
or rear-admiral 
• Person who is a member of the administrative, management or 
supervisory body of a state-owned 
company 
• Person with a management function at an international organisation

Information 
om behand-
ling av 
personupp-
gifter / 
Information 
regarding 
the 
processing 
of personal 
data

Som personuppgiftsansvarig behandlar finansbolaget personupp-
gifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit 
överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra 
regler. Finansbolaget behandlar bl.a. personuppgifter i syfte att upp-
nå kraven på god kundkännedom. För detta syfte kan finansbolaget 
komma att utföra kontroller mot sanktionslistor och register över 
personer i politiskt utsatt ställning. För detaljerad information om 
behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i dataskydds-
policyn som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller 
kontakta finansbolaget. 
 
Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades 
rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom 
rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

As a data controller the finance company processes personal data to 
deliver the products and services that are agreed between the 
parties and for other purposes such as to comply with laws and other 
regulations.  The finance company process personal data i.e. for the 
purpose of fulfilling our legal obligations with respect to know your 
customer requirements. For this purpose, the finance company may 
carry out screenings in registers with respect to sanctions and 
politically exposed persons. For detailed information on processing 
of personal data, please review the privacy policy, which can be 
found by following this link nordea.se/dataskyddspolicy or by 
contacting the finance company. 
 
The privacy policy contains information about the rights in 
connection with the processing of personal data such as the access 
to information, rectification, data portability, etc.
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Privatkund - Känn din kund
Private customer - Know Your Customer
C
Blad 1 (2)
Central instans 
blad
Kund- uppgifter/Customer information
Ja / Yes
Nej / No
Är du, eller har du varit de senaste 18 månaderna, en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? / Are you, or have been the last 18 months, 
a Politically Exposed Person (PEP)?
Har du någon adress utöver den som angivits ovan (i Sverige eller utomlands)? / Do you have any additional address than the one mentioned above?
Ja / Yes
Nej / No
Ange de länder utöver Sverige där du har skatterättslig hemvist / 
Please state all countries besides Sweden in which you are resident for tax purposes in. 
PEP (Political Exposed Person)
Om Ja ange / If Yes, please specify
Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en som är, eller har varit de senaste 18 månaderna, en person i politiskt utsatt ställning? /Are you a family member or a known associate of one who is, or has been the past 18 months, a Politically Exposed Person (PEP)?
Ja / Yes
Nej / No
Om Ja, vilken relation har du till personen som är PEP?/If Yes, please specify your relationship to that PEP
Make/maka / Husband/wife
Sambo / Partner
Registrerad partner / Registered partner
Barn / Child
Förälder / Parent
Nära medarbetare / Close associate
Min sons/dotters make/maka/registrerad partner / 
My son's/daughter's husband/wife/registered partner
Min sons/dotters sambo / 
My son's/daughter's partner 
Jag är gemensamt med en PEP, verklig huvudman i en juridisk person eller juridisk konstruktion / Beneficial Owner of a legal person or other legal entity, together with a PEP
Jag har nära affärsförbindelser med en PEP / Close business relationship with a PEP
Jag är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som har upprättats till förmån för en PEP /sole beneficial owner of a legal person or other legal entity, which has been created to benefit a PEP.
Kommer du under det närmaste året att vistas sammanhängande i USA 6 månader eller mer? /
Will you stay in the USA continuously for 6 months or more during the next year?
Ja / Yes
Nej / No
8.0.1291.1.339988.308172
För produkt med Master-card / For products with Master-card
Försäljning av fastighet / Real estate sold
Arv, gåva / Inheritence, gift
Gör du/planerar du att göra regelbundna kontantuttag? / Do you (plan to) make regular cash withdrawals?  
Nej / No
Ja / Yes
Blad 2 (2)
C
Central instans 
blad
Syfte med engage-manget/Pur-pose of the relationship
Ursprung av medel/
Source of funds
Lön /
Salary
Pension/
Pension
Ersättningar / Underhåll/
State benefits / Alimony
Annat*/
Other*
Ange ursprung för löpande inbetalningar/
State the source of recurring payments
Syssel-sättning / Occupation
Underskrift /Signature
Namnteckning / Signature
Identifiering/ Personal Identification
Attach a copy of an approved and valid Swedish ID or alternatively a foreign passport. 
Bifoga en kopia av godkänd och giltig svensk idhandling alternativt utländskt pass.
Anställd / Employee
Egen företagare i enskild firma /
Self-employed in single owned company
Studerande / Student
Pensionär / Retired 
Annat / Other
Om Ja, ange / If Yes, please specify
Planerar du att använda kortet utomlands?
Nej / No
Ja / Yes
Ange ursprung av tillgångar och kapital/State the source of your capital and assets
Annat / Other*
Tillgångar saknas / No capital or assets
Avkastning på investeringar / Return on investments
Regelbundet sparande / Regular savings
Blad 1 (1)
C
Central instans 
blad
Giltiga iden-titetshand-lingar / Approved and valid Swedish ID or foreign passport
Svenskt körkortSvenskt nationellt ID-kortSvenskt ID-kortSkattemyndighetens ID-kortSvenskt passSvenskt tjänstekortUtländskt passID handlingen ska vara vidimerad (bevittnad) av en person med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.
Swedish - Drivers licenceSwedish - Nationellt ID-kortSwedish - ID-kortSwedish - Skattemyndighetens ID-kortSwedish - PassportSwedish - TjänstekortForeign - PassportThe Identity document should be certified by another person with signature, printed name and telephone number.
Individuals who reside in Sweden, who stay in Sweden continuously (for six months or more) or who have previously been resident in, and still have close ties to, Sweden, are generally tax resident in Sweden and liable to income tax and must report their worldwide income.When is an individual tax resident in another country?In general, the tax residence is the same as the permanent resi-dence or whereabouts. However, each country has its own set of rules for determining tax residence. For more information about tax residency rules in a certain jurisdiction, please visit the OECD Automatic Exchange Portal. If you have any questions about how to determine your tax residency status you should consult a tax advisor or your local tax authority.
Du som är bosatt, vistas stadigvarande eller har väsentlig anknyt-ning till Sverige har skatterättslig hemvist i Sverige. Det innebär att du ska betala skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land. Du anses bosatt i Sverige om du har ditt verkliga hem här.Du vistas stadigvarande i Sverige om du är i Sverige minst sex månader i följd. Kortare avbrott i vistelsen, till exempel för att besöka hemlandet, bryter inte vistelsen i Sverige. Du anses ha väsentlig anknytning till Sverige om du, efter att ha flyttat från Sverige, har kvar bostad, familj, viktiga tillgångar eller liknande här.När har en privatperson skatterättslig hemvist i ett annat land?I allmänhet är den skatterättsliga hemvisten densamma som det land där du bor eller vistas permanent. Den nationella lagstiftningen i det andra landet bestämmer dock när en privatperson anses ha skatterättslig hemvist i detta. Information om landsspecifika regler gällande skattehemvist går att återfinna på OECD's webbplats.Om du har några frågor om hur du avgör vilket land du har skatterättslig hemvist i bör du rådfråga en skatterådgivare eller kontakta din lokala skattemyndighet.
Skatterätts-lig hemvist / Tax Residency
Person i politiskt utsatt ställning – PEP/ Politically exposed person – PEP
Banken behöver känna till om du har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är nära släkting eller känd medarbetare till en person på sådan post/befattning.Med nära släkting menas maka/make, registrerad partner och sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo, samt föräldrar.Du är skyldig att meddela banken om du eller någon av dina nära släktingar har någon av de positioner som nämns nedan.• Stats- eller regeringschef, statsminister, minister, vice eller biträdande minister• Parlamentsledamot, riksdagsledamot, talman
• Ledamot i styrelse för politiskt parti i riksdag eller EU-parlament• Domare i Högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen• Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, Riksrevisor• Ledamot i centralbankens styrande organ, ledamot i Riksbankens direktion• Ambassadör eller beskickningschef• Hög officerare i försvarsmakten, general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral• Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan• Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation
The bank needs to know if you hold, or have held within the last 18 months, a high-level political or state position, or if you are a close relative or known colleague of a person who holds such a position.“Close relative” refers to spouse, registered partner, cohabitant, children and their spouses, registered partner or cohabitant, and parents.You are obliged to inform the bank if you or any of your close relatives hold any of the positions mentioned below.• Head of state or of government, king, prime minister, minister, deputy or assistant minister• Member of Swedish or foreign parliament, speaker
• Member of the Board of a political party in the Swedish or EU
  Parliament• Judges of the Supreme Court, judges of a constitutional court or of other high-level judicial bodywhose decisions are not subject to further appeal to the Supreme Court or Supreme AdministrativeCourt, except in exceptional circumstances• Senior official at an auditing authority, Auditor General• Member of a central bank’s governing body, member of the Executive Board of the Riksbank• Ambassador or Chief of Mission• High-ranking officer in the armed forces, general, lieutenant general, major-general, admiral, viceadmiralor rear-admiral• Person who is a member of the administrative, management or supervisory body of a state-ownedcompany• Person with a management function at an international organisation
Information om behand-ling av personupp-gifter / Information regarding the processing of personal data
Som personuppgiftsansvarig behandlar finansbolaget personupp-gifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. Finansbolaget behandlar bl.a. personuppgifter i syfte att upp-nå kraven på god kundkännedom. För detta syfte kan finansbolaget komma att utföra kontroller mot sanktionslistor och register över personer i politiskt utsatt ställning. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i dataskydds-policyn som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta finansbolaget.
Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.
As a data controller the finance company processes personal data to deliver the products and services that are agreed between the parties and for other purposes such as to comply with laws and other regulations.  The finance company process personal data i.e. for the purpose of fulfilling our legal obligations with respect to know your customer requirements. For this purpose, the finance company may carry out screenings in registers with respect to sanctions and politically exposed persons. For detailed information on processing of personal data, please review the privacy policy, which can be found by following this link nordea.se/dataskyddspolicy or by contacting the finance company.
The privacy policy contains information about the rights in connection with the processing of personal data such as the access to information, rectification, data portability, etc.
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