
Ifylld ansökan skickas till: 

Serafim Finans AB 

Spara – Privat  

Box 162 64 

103 24 Stockholm  

Ansökan sparkonto 

Välj sparprodukt  

För mer information, se produktvillkor och allmänna villkor på Serafim Finans ABs hemsida.

Personnummer  

Postnummer, postort  

Telefonnummer  

Kontohavare  

Namn (förnamn, efternamn) 

Adress 

E-post

Konto för utbetalning (obligatorisk uppgift) 

Ange till vilket bankkonto i svensk bank som uttag ska ske. Kontot ska tillhöra kontohavaren. 

Bank Clearingnummer  Kontonummer 

Skattetillhörighet i ett annat land än Sverige?

För mer information om FATCA/CRS hänvisar vi till Serafim Finans ABs hemsida.

Nej

Ja,  - ange land

- ange TIN
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Spara – Privat  

Box 162 64 

103 24 Stockholm  

Lön, pension eller bidrag 

Inkomst från enskild firma 

Inkomst av kapital

Arv eller gåva

Tidigare sparande

Spel- eller lotterivinst 

Försäljning av bostad

Försäljning av företag

Kundkännedom 

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Serafim Finans ha god kännedom om sina 
kunder. Vi har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Vi 
ber dig därför att besvara dessa frågor. 

Vad kommer pengarna som du sparar hos oss huvudsakligen ifrån?

Vad är din månadsinkomst före skatt?

Jag saknar inkomst

Upp till 25 000 kr

25 001 - 40 000 kr

40 001 - 70 000 kr

70 001 - 100 000 kr

Över 100 000 kr
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Vad kommer din inkomst ifrån?

Lön

Pension

Bidrag eller arbetslöshetsersättning

Enskild firma

Inkomst av kapital

Studiebidrag eller studielån

Jag har ingen inkomst

Hur mycket förväntar du dig att spara hos oss per år?

Jag kommer att spara regelbundet

Jag kommer att göra enstaka insättningar

På vilket sätt kommer du att spara?

Upp till 100 000 kr

100 001 - 500 000 kr

500 001 - 1 050 000 kr

Är sparandet på kort eller lång sikt?

Kort sikt (0-5 år)

Lång sikt (mer än 5 år)
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Vad är syftet med ditt sparande?

Ekonomisk trygghet

Till barn/närstående

Privat konsumtion

Löpande utgifter

Investeringar

Annat, ange:

Kommer någon annan än du att sätta in pengar på sparkontot?

Nej

Ja, ange vilken relation du har till insättaren/insättarna:

Hur kommer pengarna att sättas in på kontot?

Från mitt konto i annan svensk bank

Från annans / andras konto(n) i svensk bank

Från utländsk bank

Via ombud / betalningsinstitut / "över disk"

Kommer du att sätta in kontanter på ditt sparkonto?
Med kontanter avses sedlar och mynt som sätts in på kontot via ett ombud / en bank 
som tar emot kontanter.

Ja

Nej
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Är du eller någon i din familj en politiskt exponerad person (PEP) eller har du en 
nuvarande affärsrelation med en PEP? 

För mer information om PEP hänvisar vi till Serafim Finans ABs hemsida.

Ej PEP

PEP

Närstående till PEP

Beskrivning av eventuell PEP-relation:
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Underskrift 

H                
         

     

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

BIFOGA ÄVEN DOKUMENT ENLIGT NEDAN: 

• Vidimerad* kopia på ID-handling

• Kontoutdrag för angivet utbetalningskonto där kontohavare och kontonummer

framgår

• Bilägg underlag som styrker detta

*Intygande genom underskrift av annan person att kopian överensstämmer med originalet

När sparkontoansökan har registrerats hos Serafim Finans AB, sänds bekräftelse 
med kontouppgifter samt uppgifter för insättning via e-post. 

Om skattehemvist i annat land än Sverige:
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Bilaga 1 – Information till insättare 

Insättningar i Serafim Finans AB

skyddas av: 

Riksgälden Insättningsgarantin(1)

Skyddets begränsning: Högst 1 050 000 SEK per insättare

per kreditinstitut(2) 

Om du har fler insättningar hos samma 

kreditinstitut: 

Alla dina insättningar hos samma 

kreditinstitut läggs samman och det 

sammanlagda beloppet omfattas 

av gränsen på 1 050 000 SEK(2)

Om du har ett gemensamt konto 

tillsammans med andra personer: 

Gränsen på 1 050 000 SEK gäller för

varje insättare separat(3) 

Ersättningsperiod om 

kreditinstitut fallerar: 

7 arbetsdagar(4) 

Valuta: Ersättning ges i svenska kronor (SEK) 

Kontakt: Riksgälden 

103 74 Stockholm 

Telefon: 08-613 52 00 

E-post: ig@riksgalden.se

Ytterligare information: www.insattningsgarantin.se 

1.1 Ytterligare information 

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning
Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår 
kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 1 050 000 SEK av 
insättningsgarantisystemet.
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(2) Allmän begränsning av skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina 

finansiella åtaganden ska insättaren få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. 

Denna återbetalning täcker maximalt 1 050 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla 
insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa 

garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 900 000 SEK och ett annat 

sparkonto med 200 000 SEK, kommer insättaren enbart att ersättas med 1 050 000 SEK.

(3) Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 1 050 000 SEK för varje 
insättare.  

I vissa fall, t.ex. vid försäljning av privatbostad, avgångsvederlag eller försäkringsersättning, 

skyddas insättningar över 1 050 000 SEK. Ytterligare information finns på

www.insattningsgarantin.se 

(4) Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, 103 74 Stockholm, telefon 

08-613 52 00, ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet 
kommer återbetala dina insättningar senast inom sju (7) arbetsdagar.

Om du inte erhållit någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta 

insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter 

en viss tid.  

Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se. 

1.2 Annan viktig information  
Insättningar av privatkunder och företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. 

Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets 

webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är 

garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på 

kontoutdraget. 

Kontaktuppgifter 
Serafim Finans AB I Kungsgatan 12–14 I Box 162 64 I 103 24 Stockholm I Tel. 08-400 540 50 I 

Org.nr. 556654-9191
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