
Hvordan kan jeg sette inn kontanter på min sparekonto?
Vi tilbyr innskudd av kontanter til sparekonto inntil NOK 20 000. Skjema for innskudd må fylles ut og sendes til oss via MinSide/appen (Nettpost/
Kontanter- innskudd/uttak). Skjemaet finner du under Produkter og priser. Innskudd er kun mulig etter avtale i bankens lokaler. 

Hvordan kan jeg ta ut kontanter fra min sparekonto?
Vi tilbyr uttak av kontanter fra sparekonto inntil NOK 10 000. Uttak av kontanter må bestilles på forhånd ved at skjema fylles ut og sendes til oss 
via MinSide/appen (Nettpost/Kontanter- innskudd/uttak). Bestillingen må sendes inn minimum 4 virkedager før kontantene skal hentes i bankens 
lokaler. Bestillingsskjemaet finner du under Produkter og priser.

Gebyr ved uttak og innskudd er 200 kr per gang
Skjemaet skal sendes inn som nettpost via MinSide

HUSK LEGITIMASJON VED OPPMØTE I BANKEN
Godkjent legitimasjon: Norsk pass, norsk førerkort, norsk nasjonalt ID-kort

Signatur Signeres ved oppmøte i banken 

6. Hvor kommer pengene fra? Velg gjerne flere alternativer.
Bank Norwegian samarbeider med myndighetene om å bekjempe svindel, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet. Det 
medfører at vi er pålagt å innhente informasjon om våre kunder og hvordan de bruker bankens produkter. Dine svar er 
et viktig bidrag i dette arbeidet. Informasjonen du deler behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

Lønn, trygd, pensjon, studielån/-stipend

Utleieinntekter

Salg av eiendom

Aksjer eller fond

Annet, vennligst spesifiser under (f.eks. arv, gave, sparing)

5. Dato for ønsket uttak/innskudd

DD.MM.ÅÅÅÅ (Eks: 25.12.2023)
NB! Dato må være minimum 4 virkedager etter at 
skjema er sendt inn via MinSide

4. Kontonummer som skal belastes/godskrives

Eks: 9300.00.00000

3. Beløp

Uttak må være på hele 100 kr 
størrelser

kr

2. Hva gjelder henvendelsen?
Uttak

Innskudd

Maksimalt uttak er 10 000 kr

Maksimalt innskudd er 20 000 kr

1. Dagens dato

DD.MM.ÅÅÅÅ (Eks: 25.12.2023)

Ved innkudd

For Bank Norwegian

Krever svar på punkt 6.

Kontanthåndtering sparekonto
Skjema for innskudd og uttak
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