Stovningarskjal fyri privatkundar

Betri Banki P/F er, eins og aðrir peningastovnar, fevndur av hvít
vasklógini. Tað merkir millum annað, at Betri Banki skal kenna
sínar kundar. Tá vit kenna okkara kundar, fáa vit vart teir ímóti
misnýtslu av teirra samleika og teirra kontum. Samstundis
hjálpa teir okkum at fyribyrgja og basa fíggjarligum brotsverk
um í samfelagnum. Les meira um hetta á okkara heimasíðu.

y

Fyri at gerast kundi hjá Betri Banka, skalt tú útfylla
hetta stovningarskjal og lata okkum tær upplýsingar, vit
biðja um.

y

y

Minst til at hava samleikaprógv við tær, tá tú letur stovn
ingarskjalið inn. Yvirlit yvir góðkend samleikaprógv sært tú
niðanfyri undir “2. Samleikaprógv”.
Er talan um eitt barn, skal samleikin hjá barninum og minst
einum foreldri prógvast. Um barnið ikki hevur pass, kann
samleikin hjá barninum prógvast við P-talskorti saman við
dóps- ella navnaváttan hjá barninum.
Um tú nýliga hevur búsett teg í Føroyum, skal bankin hava
avrit av P-talsváttan fyri teg, og váttan frá tínum arbeiðs
gevara, um tú ert í starvi. Hetta er ikki galdandi fyri persónar,
sum áður hava búð í Føroyum.

1. Samleikaupplýsingar (fyll út við spjaldrastavum)
Navn

P-tal

Gøtunavn og húsanummar

Postnummar og býur/bygd

Land

Starv ella starvstøða

Privattelefon

Arbeiðstelefon

Teldupostur
Sambúgvandi?

Gift/ur?

Navn og føðingardagur hjá maka ella sambúgva

2. Samleikaprógv
Pass

Koyrikort

Dóps- ella navnabræv

P-talsváttan/váttan um fyribils

Annað góðkent prógv
Um pass, upplýs títt passnummar

Nær passið fer úr gildi

Um koyrikort, upplýs títt koyrikortnummar

Nær koyrikortið fer úr gildi

Um váttan um fyribils P-tal

Nær váttan um fyribils P-talið fer úr gildi
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3. Tjóðskapur og skattskylda (fyll út við spjaldrastavum)
Tjóðskapur

Føðiland og føðibýur/-bygd

Hevur tú skattskyldu í øðrum landi enn Føroyum?

Ja

Nei

Um ja, í hvørjum landi?
TIN-nummar (samleikanummar – í Danmark er tað t.d. CPR-nr.). TIN-nummarið skal skjalprógvast, t.d. við avriti av útlendskum passi.
Hevur tú skattskyldu í USA?
Ja

Eg vátti, at eg eri amerikanskur ríkisborgari og/ella undir skattskyldu í USA, og at eg omanfyri havi
ávíst USA sum eitt av teimum londum, eg havi skattskyldu í.

Nei

Eg vátti, at eg hvørki eri amerikanskur ríkisborgari ella havi skattskyldu í USA.

3.1 Politiskt útsettur persónur*
*Ein politiskt útsettur persónur skal skiljast sum persónur, ið hevur ella hevur havt eina hægri almenna funktión, t.d. tinglimur,
stjórnarlimur, floksformaður, sendifólk ella stjóri í almennari fyritøku.
Ert tú ein politiskt útsettur persónur ?

Ja

Nei

Um ja, hvussu?

3.2 Nærstandandi og tættir samstarvsfelagar hjá politiskt útsettum persónum
Tey, sum í hesum høpi eru nærstandandi hjá einum politiskt útsettum persóni, eru

y
y
y

hjúnafelagi, persónur í skrásettum parlagi ella sambúgvi
børn og hjúnafelagi, persónur í skrásettum parlagi ella sambúgvi hjá honum
foreldur

Tey, sum í hesum høpi eru tættir samstarvsfelagar, eru í stuttum persónar, sum hava virki saman við politiskt útsettum persóni ella á
annan hátt hava tætt samstarv við politiskt útsettan persón.

Ert tú nærstandandi við ella tættur samstarvsfelagi hjá einum politiskt útsettum persóni?

Ja

Nei

Um ja, hvør er politiskt útsetti persónurin, og hvat er tykkara tilknýti?
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4. Endamál við bankaviðskiftinum
Av hvørjum slagi verður títt viðskifti við bankan?
1. Daglig fíggjarviðurskifti

2. Lán/kredittur

3. Endamálsásett uppsparing

4. Uppsparing

5. Vanlig innlán

6. Viðurskifti hjá triðjamanni

7. Havi fulltrú
Annað endamál:

5. Virkisvav
Virkisvav snýr seg um, hvat kemur inn, og hvat fer av tínum kontum eitt vanligt ár.
Niðanfyri skulu upplýsingar um væntað árlig inngjøld og væntað árlig útgjøld tøppast inn. Parturin um inngjøld er býttur sundur í
fylgjandi tveir partar:

y
y

Vanligar bankaflytingar og flytingar umvegis Netbankan
Reiður peningur

Afturat hesum skalt tú upplýsa okkum um væntaðar árligar uttanlandsflytingar.

5.1 Væntað árlig inngjøld og flytingar
Fyll teir teigar út, sum eru viðkomandi fyri tíni fíggjarviðurskifti eitt vanligt ár.
Samlað árlig upphædd

Flytingar á kontu
Løn - eftir skatt
Uppsparing
Leiguinntøkur
Annað* (lestrarstuðul, vinningsbýti o.t.)
*Greið nærri frá hesum:

Inngjøld í reiðum peningi
Væntað árlig inngjøld í reiðum peningi (nøgd)
Størsta einstaka inngjald í reiðum peningi (einstøk upphædd)
Greið nærri frá hesum inngjøldum í reiðum peningi niðanfyri :
Inngjøld í reiðum peningi

Samlað árlig upphædd

Gávur
Søla
Uppsparing
Fremmant gjaldoyra
Annað*
*Greið nærri frá hesum:
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5.2 Væntað árlig útgjøld
Niðanfyri eru dømi um endamálini við útgjøldunum í reiðum peningi. Fyll teir teigar út, sum eru viðkomandi fyri tíni fíggjarviðurskifti eitt
vanligt ár.

Útgjøld í reiðum peningi
Væntað árlig útgjøld í reiðum peningi (nøgd)
Størsta einstaka útgjald í reiðum peningi (einstøk upphædd)
Greið nærri frá hesum útgjøldum í reiðum peningi niðanfyri :
Útgjøld í reiðum peningi

Samlað árlig upphædd

Gávur
Keyp
Fremmant gjaldoyra
Annað*
*Greið nærri frá hesum:

5.3 Væntaðar árligar uttanlandsflytingar
Fara uttanlandsflytingar um tínar kontur?

Ja

Nei

Um ja, skalt tú niðanfyri upplýsa, hvørjar uttanlandsflytingar fara umvegis tínar kontur. Fyll teir teigar út, sum eru viðkomandi fyri tíni
fíggjarviðurskifti eitt vanligt ár.
Væntaðar flytingar TIL útland
Til land

Tal av flytingum

Samlað árlig upphædd
(DKK)

Hví verður flytingin framd? (familja,
gáva, ferðing, keyp av vørum, spæl, íløga,
ferðabústaður o.a.)

Samlað árlig upphædd
(DKK)

Hví verður flytingin framd? (løn frá útlendskum
arbeiðgevara, familja, gáva, ferðing, søla av
vørum, spæl, íløga, ferðabústaður o.a.)

Væntaðar flytingar FRÁ útlandi
Frá landi

Tal av flytingum
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6. Upplýsingar um triðjamann
Ert tú endaligi eigarin av fíggjarognunum, ið verða fluttar til ella á annan hátt fara um kontuna?

Ja

Nei

Um »nei« – hvør er so endaligi eigarin av ognunum?
Navn

P-tal ella føðidagur / Passnummar

Gøtunavn og húsanummar

Postnummar og býur/bygd

Land

Telefon/fartelefon

Vinarliga upplýs orsøkina til, at tú luttekur vegna triðjamann?

Endaligi eigarin skal prógva sín samleika og somuleiðis útfylla stovningarskjal.

7. Kundaváttan
Eg vátti við hesum, at tær upplýsingar, ið eg havi latið Betri Banka P/F eru beinar og fullfíggjaðar.
Eisini vátti eg at hava góðtikið »Vanligar viðskiftatreytir hjá Betri Banka P/F«, sum eru á heimasíðuni hjá bankanum.

Staður

Dagfesting

Undirskrift hjá kunda
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