
Bestridelse av transaksjoner 

Navn

Mobilnummer Fødselsdato

E-post Adresse

Dato og klokkeslett

Beskriv så nøyaktig som mulig hva som har skjedd og hvordan transaksjonen(e) er gjennomført:

BeløpFra kontoDato

Ikke godkjente transaksjoner:

Til konto Kreves beløp 

Når ble forholdet oppdaget?

Last ned, fyll ut og send til:  
reklamasjon@oest.no



Bestridelse av transaksjoner 

Marker det alternativ som passer best og legg gjerne ved eventuell dokumentasjon:

Dersom forholdet er anmeldt, ber vi også om at bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold vedlegges dette 
skjemaet.  
 
Dersom forholdet ikke er anmeldt, ber vi deg om å anmelde forholdet så fort som mulig. Vi ber da også om at du 
ettersender bekreftelse frå politiet på at forholdet er anmeldt.   
 
Banken vil uansett vurdere å anmelde forholdet.   

Type opplysninger Kryss av Når Til hvem og hvordan ble informasjonen opplyst/delt?

Identitetsopplysninger

Kortinformasjon

Passord nettbank

Passord BankID

Koder

Kopi av pass/legitimasjon

Er forholdet anmeldt? Ja Nei
Hvis ja, Anmeldelsersnummer hos politiet

Dato

Utfylt skjema sendes til reklamasjon@oest.no 


Bestridelse av transaksjoner 
Logo Sparebanken Øst
Beløp
Fra konto
Dato
Ikke godkjente transaksjoner:
Til konto
Kreves beløp tilbakeført
Når ble forholdet oppdaget?
Last ned, fyll ut og send til: 
reklamasjon@oest.no
Marker det alternativ som passer best og legg gjerne ved eventuell dokumentasjon:
Dersom forholdet er anmeldt, ber vi også om at bekreftelse fra politiet på anmeldt forhold vedlegges dette skjemaet. 

Dersom forholdet ikke er anmeldt, ber vi deg om å anmelde forholdet så fort som mulig. Vi ber da også om at du ettersender bekreftelse frå politiet på at forholdet er anmeldt.  

Banken vil uansett vurdere å anmelde forholdet.   
Type opplysninger
Kryss av
Når
Til hvem og hvordan ble informasjonen opplyst/delt?
Identitetsopplysninger
Kortinformasjon
Passord nettbank
Passord BankID
Koder
Kopi av pass/legitimasjon
Er forholdet anmeldt?
Utfylt skjema sendes til reklamasjon@oest.no 
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Melding om uautoriserte transaksjoner på konto
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