Utbyteskort
Anmälan för utbyte av rapporteringkort.
Fyll i blanketten via dator, skriv ut och posta till Finansinspektionen.
Vänligen läs anvisningarna på sida tre.

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

A. Rapporterande företag
Institutnummer

Organisationsnummer

Företag
Adress
Postnummer

Ort

Land (om annat än Sverige)

B. Utbyteskort
Rapportörsnummer

Identifikationsnummer

C. Byte av kortansvarig (vid behov)
Tidigare kortansvarig:
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Rapportörnummer (4 siffror)

Ny kortansvarig:
Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Personnummer

Byt kortansvarig på samtliga kort
Byt kortansvarig på endast enstaka kort – Ange rapportörsnummer under Tilläggsuppgifter

D. Tilläggsuppgifter – Meddelande till FI
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E. Underskrift av tidigare anmäld kortansvarig eller firmatecknare
E-post

Telefonnummer (inkl. riktnummer)

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnförtydligande

Ort och datum
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Anvisningar
Denna blankett ska företaget använda
för att ansöka om utbyteskort. Ett
utbyteskort behöver man beställa när
det tidigare kortets giltighetstid håller
på att gå ut, kortets giltighetstid står
angivet på kortet. Detta gäller endast
rapporteringskort som erhållits från FI
och har ett rapportörsnummer. Det är
viktigt att ansöka om ett utbyteskort i
god tid innan det tidigare kortets
giltighetstid går ut.

E. Underskrift
Blanketten ska undertecknas av
tidigare anmäld kortansvarig (eller vid
byte av kortansvarig; av behörig
firmatecknare). FI kontrollerar
firmatecknaren mot Bolagsverket.

Samtliga uppgifter går att fylla i direkt
på skärmen, men blanketten måste
sedan skrivas ut och undertecknas av
tidigare anmäld kortansvarig eller vid
byte av kortansvarig av behörig
firmatecknare och skickas per post till
FI.

Blanketten sänds i original till:
Finansinspektionen
Box 7821
SE 103 97 Stockholm

Kontroll
De uppgifter som lämnas i denna
blankett registreras i en central databas
hos Finansinspektionen.

A. Rapporterande företag
Samtliga uppgifter måste fyllas i.
B. Utbyteskort
Rapportörsnumret står på kortet och
består av 3–4 siffror.
Identifikationsnumret står längst ner på
kortet och består av 12 siffror.
C. Byte av kortansvarig (vid behov)
Om tidigare kortansvarig har slutat på
företaget, eller om ny ansvarig ska
utses, är det viktigt att detta görs i detta
samband eller via blanketten för
Periodisk inrapportering. Den som är
kortansvarig finns kvar i
Finansinspektionens register till dess
att bolaget anmält att denne ska
avregistreras.
D. Tilläggsuppgifter
Övriga uppgifter bolaget anser
Finansinspektionen behöver få
kännedom om.
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