Kontonummer
Stadfesting på eigarskap av konto

K
Nynorsk

Du kan endre kontonummeret ditt på Dine sider på lanekassen.no
• dersom du har oppretta ein ny konto som du vil bruke
• dersom du vil ha pengane inn på ein annan av kontoane dine

Lånekassen overfører berre støtte til ein norsk konto som du eig. Dersom du nettopp har fått tildelt eit nytt
kontonummer kan det ta nokre dagar før Lånekassen har registrert dette.

Kven skal bruke skjemaet
Dette skjemaet skal du berre bruke dersom Lånekassen ikkje har registrert eit kontonummer som tilhøyrer
deg. Banken din må stadfeste at du eig kontoen i punkt 2.

Slik fyller du ut og sender inn skjemaet
Du kan skrive ut skjemaet frå lanekassen.no/skjema. Bruk store bokstavar og blå penn ved utfyllinga. Vi
godtek ikkje overstrykingar eller korrekturlakk. Skjemaet må sendast inn i posten til Lånekassen, postboks
450 Alnabru, 0614 Oslo, eller på Dine sider.

Konto til foreldre/verje
Dersom du er under 18 år og ønskjer at Lånekassen skal overføre pengane til ein konto som foreldra dine
eller verja di eig, skal du ikke brukje dette skjemaet. Foreldra dine eller verja di må skrive eit eige brev om at
pengane skal betalast ut til kontoen deira. Banken må stadfeste med stempel og underskrift kven som eig
kontoen. Send inn brevet og stadfestinga samla.

1 Skal fyllast ut av kunden
Kundenummer i Lånekassen

Fødselsnummer (11 siffer)

Etternamn

Fornamn og mellomnamn

Adresse

Postnummer og -stad

Oppgi kontoen du vil ha pengane frå Lånekassen
utbetalt til.

Kontonummer (11 siffer)

Stad og dato

Underskrift

2 Stadfesting frå banken
Vi stadfester at denne personen eig kontoen som er oppgitt i punkt 1.
Stad og dato

Underskrift og stempel frå banken

Behandling av personopplysningar: Lånekassen behandlar personopplysningar i samsvar med regelverket for
personvern. Les personvernerklæringa vår på www.lanekassen.no/personvern-nn.

Skjemaet sender du til: Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.
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