Ansökan Fastighetskonto privatperson
APP Spar AB är enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att ha kännedom
om sina kunder och deras transaktioner. Vi kommer därför från tid till annan att be dig att besvara frågor om dig och ditt
sparande hos oss. Vänligen observera att vår skyldighet även inkluderar att säkerställa att våra uppgifter om dig och dina
transaktioner är korrekta och uppdaterade, varför du kan komma att behöva svara på frågorna igen och/eller bekräfta de
svar du tidigare lämnat.
Vi ber dig att besvara nedan frågor och kontakta oss om du har några frågor eller funderingar med anledning av nedan.
Notera att samtliga frågor måste besvaras för att vi ska kunna erbjuda dig ett Fastighetskonto hos oss.

Ansökanden
Namn (Förnamn, Efternamn)

Svenskt personnummer

Kontaktinformation
E-post

Telefonnummer

Gatuadress

Postadress (Gatuadress, Postnummer och Land)

Reklamspärr

Person- och kontaktuppgifter får ej användas för direktreklam.

Bankkonto
Ange det bankkonto som du vill att erhållen ränta och uttag från APP Spar AB ska sättas in på. Kontot som angives måste finnas i en svensk bank som är ansluten till Bankgirocentralen. Kontot ska anges med ett fyra- eller femsiffrigt clearingnummer
följt av kontonumret.
Bank

Bankkonto (Clearingnummer, Bankkontonummer)

Jag ansöker härmed om att öppna ett konto i APP Spar AB. Jag har tagit del av och godkänner Allmänna villkor för kontot,
inklusive villkoren för behandling av personuppgifter samt tillhörande prislista. Jag är medveten om att disponering av kontot
innebär ett betalningsansvar för eventuella avgifter och kostnader som kan påföras kontot enligt de Allmänna villkoren. Konto
öppnas i APP Spar AB och omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Ort/Datum

Underskrift
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Penningtvättsfrågor
1. Vad är syftet med ditt sparande hos APP Spar AB (kryssa i flera om aktuellt):
Långsiktigt sparande
Boendespar
Buffertspar
Sparande för annans räkning
Annat, nämligen: 						

(Om annat, vänligen ange vad)

2. Varifrån kommer de medel du kommer att spara på kontot (kryssa i flera om aktuellt):
Kapitalinkomster (t.ex. försäljning bostad eller aktier)
Arv
Förvärvsinkomster (t.ex. lön, pension, etc.)
Gåva
Spel- eller lotterivinst
Annat, nämligen: 						

(Om annat, vänligen ange vad)

3. Vem kommer ha tillgång till kontot och/eller kommer att göra insättningar och uttag
Bara jag
Jag och annan person
Ange personens namn och relation till dig:

4. Under nuvarande förutsättningar, hur lång sparhorisont har du på ditt konto?
12 månader
24 månader
Längre än 24 månader
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FATCA/CRS
Är du skattskyldig i ett annat land än Sverige? För mer information om FATCA/CRS, se separat dokument.
Jag är inte skattskyldig i andra länder än Sverige.
Jag är skattskyldig i ett eller flera andra länder.
Ange land och TIN:

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)
Är du, någon Närstående eller Känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? För mer information om PEP,
Närstående och Kända medarbetare, se separat dokument.
Nej, jag är inte en PEP, Närstående eller Känd medarbetare till en PEP.
Ja, jag är en PEP.
Ja, en Närstående eller Känd medarbetare till en PEP.
Beskrivning av PEP-relation:

Övrig information:
APP Spar AB förbehåller sig rätten att ensidigt avböja och utan angivande av skäl avslå kundansökan.
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