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Avtale mellom kunde og bank

1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro
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2. Faste betalingsoppdrag (AvtaleGiroer)

8. Bankens ansvar ved forsinket betalingsoverføring m.v

2. Faste betalingsoppdrag (AvtaleGiroer)

på betalers side.
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14.Tvisteløsning – Bankklagenemda
6. Nærmere om gjennomføringen av betalingen
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Dersom det oppstår tvist mellom betaler

Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i
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14.Tvisteløsning – Bankklagenemda
Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om avtaleforholdet kan betaler bringe saken
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i
inn for Bankklagenemnda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler nærmere
AvtaleGiroen. Det samme gjelder dersom betaler har stoppet betalingen, betalers kontoforhold i
informasjon om Bankklagenemnda.
banken er opphørt/sperret eller banken av annen saklig grunn ikke kan gjennomføre betalingen.

Automatisk betaling av faste regninger

✓

JA TAKK! Jeg ønsker å betale min Personforsikringsavtale med AvtaleGiro.

Mottaker
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS
Postboks 7078, 5020 Bergen

Mottakers konto
6030 05 00288

Belast mitt kontonr.
KID-nr.
212700 Bording AS 12.2012

(KID-nummeret fylles ut av Nordea Liv)

Beløpsgrense pr. trekkmåned kr:...............................
(Hvis maks. trekkbeløp ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til
kr 100.000 pr. trekkmåned)

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Sendes til:
Nordea Liv
Postboks 350
1326 Lysaker

Navn: .......................................................................................
Adresse: ..................................................................................
Postnr./sted: ............................................................................
...........................................................................................
Sted/dato

......................................................................................
Signatur

