ANMÄLAN OM
BANKKONTO/BANKGIRO
OBS! Gäller företrädare för ett ägarskap, tränare och uppfödare

Svensk Travsport,
Box 20151, 161 02 BROMMA
Telefon 08 475 27 00 (kundtjänst)
Stor häst

Ponny

Fyll i och skicka in den här blanketten för att få eventuellt tillgodohavande
insatt på ditt konto. Nyregistrering/ändring av kontouppgifter registreras endast
under perioden fr.o.m. dag för fakturering(den 5-8:e i månaden) t.o.m. den 25:e
i månaden. Anmälan måste vara fullständigt ifylld och insänd med
namnteckning i original för att registrering ska kunna ske.
Till anmälan ska även bifogas en kopia av körkort/pass/annan godkänd idhandling tillhörandeden/de som skriver under anmälan.
Båda två

Uppdrag – insättning av tillgodohavande från Svensk Travsport
Namn/Bolag

Personnummer/Organisationsnummer

Gatuadress

Postadress

Kundnummer

Telefon

E-post

Jag vill ha mitt tillgodohavande insatt på nedanstående konto
Clearingnummer

Kontonummer

Bankkonto
Bankens namn

Kontonummer
Bankgirokonto
Kontonummer
Personkonto

Underskrift (För bolag ska firmatecknare skriva under, för minderårig ska båda vårdnadshavarna skriva under.)
Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

• OBS! Till denna anmälan ska även bifogas en kopia av körkort, pass eller annan godkänd id-handling
tillhörande den eller de som skriver under anmälan.
• Meddela Svensk Travsport omgående om kontot har upphört eller om det av annan anledning ska avslutas.
Svensk Travsport har rätt att avregistrera kontot om inga utbetalningar har skett under de senaste fem åren.
Blanketten skickas i original till Svensk Travsport, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma.
För Svensk Travsports anteckningar
Inkommet

Svensk Travsport B2001

Registrerat

Signatur

KOPIA
AV ID-HANDLING

Svensk Travsport,
Box 20151, 161 02 BROMMA
Telefon 08 475 27 00 (kundtjänst)
Regler och anvisningar:
• Tillsammans med blanketten ska bifogas en kopia på godkända id-handlingar för samtliga personer som
undertecknat som behöriga firmatecknare för fullmaktsgivare.
• Kontrollera att underskrift samt personnummer syns tydligt på kopian.
• Godkända ID-handlingar är svenskt körkort, svenskt ID-kort, svenskt pass, EU-pass utfärdat från och med 1
september 2006 och pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med 1 september 2006.
Pass från övriga länder accepteras under förutsättning att äktheten inte kan ifrågasättas.

Placera ID-handling/-ar här och kopiera sedan blanketten.

Information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet på travsport.se/integritetspolicy.
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