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Kunde- og kontaktinformasjon 

Kunde- og kontaktinformasjon 

Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse? 

Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre 

kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra. I enkelte tilfeller må du dokumentere 

opprinnelsen. For å kunne bidra i arbeidet mot hvitvasking er vi nødt til å spørre alle kunder, både nye og 

eksisterende.  

Takk for at du bidrar! 

Vi gjør oppmerksom på at manglende informasjon og/eller dokumentasjon kan medføre at banken må avvise 

innskuddet. 

Slik gjør du: 

1. Fyll ut skjemaet under

2. Legg ved underlag/dokumentasjon på midlenes opprinnelse

Eksempel på relevant dokumentasjon:

• Kontoutskrift

• Testament

• Gavebrev

• Uttaksmelding

• Salgskontrakt

3. Send utfylt skjema og underlag til vårt kundesenter per e-post: kundesenter@bluestep.no

4. Saken vurderes av banken og en kundebehandler vil kontakte deg i løpet av 1-2 virkedager fra mottatt blankett.

Kundenavn Personnummer 

Telefonnummer E-post 

Kontonummer hos Bluestep Bank:   _________________________________________ 

Skjema – fylles ut av kunde 
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Informasjon om midlenes opprinnelse 

Bekreftelse og signatur 

Bekreftelse og signatur 

Husk å ta med gyldig legitimasjon ved oppmøte. 
Vi gjør oppmerksom på at vi kun kan ta imot Norske sedler. 

Ønsket innskuddsdato:  _______________________   Navn på kundebehandler: ____________________________ 

Sted, dato og kundesignatur : 

____________________________________________ 

Ditt innskudd vil være synlig på din konto hos oss innen 24 timer. 

Hvordan behandler Bluestep personopplysninger? 
Hos Bluestep beskytter vi ditt personvern, og sørger for at du føler deg trygg som kunde hos oss. Vi behandler derfor personopplysninger i 

samsvar med personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Bluestep Bank AB (publ) Personvernerklæring Gyldig fra og med 2022-07-11 

For mer informasjon kan du besøke vår nettside https://www.bluestep.no/personopplysninger/ 

Hvorfor ønsker du å utføre et kontantinnskudd? 

Hvor er midlenes opprinnelse fra? 
Beskriv utdypende hvor midlene som ønskes innsatt på konto, 

opprinnelig kom fra/ ble opptjent. 

Hvor mye penger ønsker du å sette inn? 
Oppgi beløpet i NOK (maks kr. 40 000,-) 

   Kr.  __ __ . __ __ __ ,- 

Er midlene innrapportert til skattemyndighetene? ☐ Ja ☐ Nei

☐ Jeg bekrefter at mine opplysninger er riktige

Signatur og stempel 

☐ Jeg er kjent med at jeg vil bli belastet et gebyr på Kr. 300.- for denne tjenesten




