SPAREBANKEN ØST

Du-t,,BANK.M

KORTREKLAMASJON

EGENERKLÆRING (må fylles ut av kortholder selv)
Sendes i retur til:
Post: Sparebanken Øst, Postboks 67, 3301 Hokksund
E-post: oest.reklamasjon@evry.com
Kortholders navn og kortnummer

Kortholders navn

Kortnummer

Transaksionl-er som det reklameres over/ kreves tilbakeført
Brukersted
Kjøpsdato

(ALLE transaksjoner må spesifiseres hver for seg)

Beløp (NOK)

Har du vært på /
benyttet dette
brukerstedet
tidligere? (Ja/nei)

Jeg vedkjenner meg herved ikke ovennevnte transaksjoner på ovennevnte kortnummer, og jeg har ikke godkjent
belastningen av disse.
I hereby declare thai I did not authorize or in any way participate in the above mentioned transactions.
I Sted og dato

Side 1

IJ SPAREBANKEN ØST

DifttBANK.M

KORTREKLAMASJON

Informasjon om kortholder (MÅ fylles ut)
Kortholders e-postadresse
Mobilnummer

Fødselsdato

I

Når oppdaget du at kortet vartapt/mistet/stjålet?
tapt/mistet/stjålet?

Hvor ble kortet tapt/mistet/stjålet?
tapt/mistet/stjålet?

Når og hvordan ble kortet sperret?
Hvordan var kortet oppbevart forut for tapet?
Hvordan var koden oppbevart forut for tapet?
Hvor og når brukte du kortet sist?
Sted

Dato

Beløp

Mistet du flere kort?

I tilfelle hvilken type kort/hvilken bank?

Er dette/disse kortene misbrukt?

□

Ja

□

Nei

Hvilket politikammer du har anmeldt misbruket av ditt kort?

□
□
□
□

Ja
Ja
Ja
Ja

□
□
□
[1

Nei
Nei
Nei
Nei

Anmeldelsesnummer

Erklæring vedrørende falske transaksjoner:
I forbindelse med at mitt kort er kommet på avveie, bekrefter jeg herved at ovennevnte transaksjon/-er samt ytterligere som måtte
komme så lenge mitt kort er i urette hender, er falske og således ikke foretatt av meg. I forbindelse med dette er jeg inneforstått med at
banken må bli underrettet om kortet skulle komme til rette.
Jea er kient med straffeansvar ved muliae uriktiae ooolvsninaer til banken
Jeg er klar over og godkjenner at dette dokumentet kan overleveres til politiet for å hjelpe dem i deres undersøkelser av saken, samt at
dokumentet kan benyttes som bevis i en eventuell rettsak.
Sted og dato
Kortholders underskrift

Side 3

