2016-10-31

Namn
Adress

Skandiabanken
106 55 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
skandia.se

Hej
Vi är glada över att ni väljer att skaffa ett Electronkort i Skandia.
Ni som förmyndare kontrollerar enkelt detta kort via era respektive Internetkontor och kan
därifrån hantera både köpgränser och övriga säkerhetslösningar.
Uttags- och betalkort för ungdomar
Visa Electronkort är ett uttags- och betalkort som är ett s.k onlinekort, vilket innebär att
beloppet kontrolleras mot saldot på ditt konto vid köp och uttag. Det minskar risken för att
kontot övertrasseras. Dessutom ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd. Kortet är
helt gratis för mellan 9-19 år.
Säkerhet
Electronkortet är utrustat med chip för säkrare kortbetalning. Via Internetkontoret kan ni
enkelt slå på och av möjligheten att ta ut kontanter eller handla med kortet. Kortet är utrustat
med en köp- och uttagsgräns som kan justeras efter önskemål.
Aktivera kortet
När kortet har levererats behöver det aktiveras innan användning.
Disponeras kontot av Kunden/Förmyndarna var för sig aktiveras kortet av någon av
förmyndarna genom att välja »Byt engagemang« på Internetkontoret, eller genom att ringa
kundservice legitimerad med PIN-kod.
Disponeras kontot av Kunden ensam (endast möjligt om kunden fyllt 16 år) aktiveras kortet
av kontohavaren själv via Internetkontoret eller genom att ringa kundservice legitimerad med
PIN-kod.
Gör så här
Läs villkoren på skandia.se
Förmyndarna ska fylla i och underteckna ansökan samt identitetsunderlaget
Skicka ansökan till: Frisvar, Skandia, Dokumenthantering R 813, 106 37 Stockholm
Vänliga hälsningar

91971

Skandia
Kundservice

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738

Ansökan
VISA Electronkort – omyndig

Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Kontoinnehavarens personuppgifter
Barnets namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Kontonummer i Skandiabanken

2. Personuppgifter förmyndare 1
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

3. Personuppgifter förmyndare 2
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

4. Dispositionsregler – Kryssa i ett alternativ
Tjänsten får nyttjas av (härmed avses t.ex. uttag m.m.):

Kunden ensam (Alternativet möjligt endast i de fall kunden fyllt 16 år
och avser för kundens del endast tillgång till detta konto).

Kunden/Förmyndarna var för sig (Alternativet möjligt endast i de fall
kunden fyllt 9 år och avser Electronkort kopplat till endast detta konto).

5. Underskrift
Vi godkänner de allmänna villkoren för Electronkort som vi tagit del av skandiabanken.se
Vi godkänner att eventuell behållning på Allt i Ett-kontot kommer vara tillgänglig för kontoinnehavaren.
Jag godkänner genom min underskrift allmänna villkor och distansavtal för ovanstående produkter (informationen finns på skandiabanken.se eller
kan beställas av kundservice på telefon 0771-55 55 00).
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2 0

-

Ort

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2 0

-

Namnteckning (förmyndare 1)

-

Ort

-

Namnteckning (förmyndare 2)

Jag ansöker om Electronkort och har tagit del av villkoren och förbinder mig att följa dem.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2 0

500308:9

-

Ort

Namnteckning kontoinnehavare

-

Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738

500308:9

SID 1 (1)
Signatur

2016-10-31, kl 14.53.11

Identifieringsunderlag – blankettansökan
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Personuppgifter
Namn

Telefonnummer

Personnummer/organisationsnummer

Mobilnummer

Mejladress

2. Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

3. Kopia på ID-kort/Pass

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med
denna blankett. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast
en kopia av din ID-handling.

92091

SID 1 (1)
Signatur

92091

2016-10-31, kl 14.53.11

Identifieringsunderlag – blankettansökan
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Personuppgifter
Namn

Telefonnummer

Personnummer/organisationsnummer

Mobilnummer

Mejladress

2. Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

3. Kopia på ID-kort/Pass

Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med
denna blankett. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast
en kopia av din ID-handling.

92091

SID 1 (1)
Signatur

92091

2016-10-31, kl 14.53.11

