
Bluestep Bank AB (publ)
Adress Box 23138, 104 35 Stockholm
Besök oss Sveavägen 163

Växel 08-501 004 00
Fax 08-501 004 11
E-post info@bluestep.se

Org.nr 556717-5129
Styrelsens säte Stockholm
Hemsida www.bluestep.se

Ändring av utbetalningskonto
Vänligen observera att vidimerad kopia av giltig ID-handling (t. ex. körkort eller pass) ska bifogas denna blankett för 
identitetskontroll. Notera att det bankkonto du anger som utbetalningskonto under punkt 3 måste disponeras av dig och att 
det måste vara ett konto som används för löpande transaktioner, t. ex. ett lönekonto. Bluestep Bank är 
personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Aktuell information om Bolagets behandling av personuppgifter vid 
tillhandahållandet av sina tjänster framgår på www.bluestep.se/dataskydd.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0770-332 002 vardagar 
mellan kl. 09.00-17.00 eller via e-post till sparkonto@bluestep.se. Vänligen observera att inga ändringar av 
utbetalningskonto kan beställas via telefon eller e-post.

1 Fyll i kontohavarens personuppgifter

Efternamn, förnamn: Personnummer:

Utdelningsadress: Telefon dagtid, inkl riktnummer:

Postadress: Telefon bostad, inkl riktnummer:

E-postadress:

2 Fyll i kontonummer hos Bluestep

Kontonummer:

3 Fyll i nytt utbetalningskonto

Clearingnummer: Kontonummer: Bank:

4 Underskrift
Jag önskar härmed ändra utbetalningskontot som är kopplat till ovan angivet sparkonto hos Bluestep Bank AB (publ). Jag har tagit 
del av och accepterar de, för var tid gällande allmänna villkoren samt Bluestep Banks Integritetspolicy. Jag intygar att uppgifterna 
som lämnats i denna ansökan är korrekta. Jag befullmäktigar genom denna ansökan Bluestep Bank AB (publ) rätten att hos banker 
och kreditmarknadsbolag inhämta och av dem erhålla uppgifter i anslutning till denna ansökan oavsett om dessa uppgifter är 
sekretessbelagda enligt lag eller avtal.

Kontohavarens underskrift:

Ort och datum:

Bluesteps noteringar:

Kontonummer: Handläggare:

Kontot registrerat (datum och signum):    Kontrollerad vidimerad ID-handling     Kontrollerad adress mot SPAR

Bilaga: vidimerad kopia av godkänd identitetshandling

Fyll i blanketten och skicka den till: 
Bluestep Servicing AB  
Box 825 
251 08 Helsingborg
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1 Med anledning av gällande lagstiftning behöver vi en bevittnad kopia av din ID-handling för att behandla din ansökan. 
Detta dokument ska du sedan skicka in med de övriga handlingarna. Giltiga ID-handlingar är svenskt ID-kort, svenskt 
körkort och pass. 

2 Kopia av ID-handling
För att blanketten ska vara giltlig får ID-handlingen ej tejpas eller klistras in, det är även viktigt att alla kanter på 
handlingen syns.

3 Bevittna handling
Be någon du känner, till exempel en vän, kollega eller granne (ej familjemedlem), att skriva på kopian för att intyga att  
ID-handlingen överensstämmer med originalet. Personen ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande, adress och 
telefonnummer. Använd bläckpenna. Skriv sedan ort och datum och posta kopian till oss tillsammans med de övriga 
handlingarna. 

Förnamn, efternamn: Telefon:

Utdelningsadress: Underskrift i original:

Postadress: Ort och datum:

Vi behöver en bevittnad  
kopia av din ID-handling

• Placera ditt svenska ID-kort/
svenska körkort eller pass här.

• Kopiera blanketten.
• Använd kopian och be någon 

du känner fylla i uppgifterna 
under steg 3.
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