
   Danske Bank A/S, Danmark, 
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811 
Bolagsverket 

Danske Bank A/S 
CVR-nr. 61 12 62 28 – København 
Erhvervsstyrelsen 

 

W
e

b
 P

d
f 

B
l. 

4
-

4
5

4
  

2
0

1
3

-
0

6
-

1
4

 

R E K L A M A T I O N /  
N O T A B E ST Ä L L N I N G  

 

   Sida 1 av 3 

 

 
 REKLAMATION AV KORTKÖP OCH AUTOMATUTTAG 

COMPLAINT 

 NOTABESTÄLLNING.  Pris 120 kr/st. Notabeställning görs endast om du behöver underlaget för din 

bokföring eller vid försäkringsärende. 

 RETRIEVAL REQUEST 

 
Med anledning av din reklamation eller notabeställning ombeds du fylla i nedanstående blankett. Banken kan behöva 
inhämta uppgifter från platser där kortet har nyttjats, varför utredningen kan komma att ta någon/några månader. 
Blanketten måste alltid undertecknas av kortinnehavaren innan utredningen kan påbörjas. 
 
Kortnummer/Cardnumber Kontonummer *)/Accountnumber  

Personnummer/Social Security No. Telefon dagtid/Telephone 

Namn/Name 

*) Du kan själv se dina kort och kortnummer i Hembanken. Välj Mina översikter och Kortöversikt. Har du inte Hembanken ring vår 
Kundservice 0771-570 570 för att få reda på kortnumret. 

 

 
Clearingnummer *) 

 

Handläggare *) 

 

Telefon *) 

 

*) Fylls i av banken. 

 

 
 

T i p s o ch  rå d  vi d  k o rt rek l a ma t i o n  

 
• Spärra omedelbart kortet och bifoga polisanmälan om  
 • kortet är förkommet/stulet 
 • bedrägliga transaktioner har skett 
 
• När du reklamerar köp/uttag måste banken få in kortreklamationsblanketten snarast. Då ökar chanserna att få 

ersättning från betalningsmottagaren, t ex butiken. 
 
• Har obehöriga transaktioner skett eller är kortet rapporterat stulet ska kopia på polisanmälan bifogas. 
 
• Beskriv utförligt vad som har hänt – om utrymmet på blanketten inte räcker så skriv på separat papper.  

Glöm inte att beskriva: 
 • När förlusten upptäcktes (datum och tidpunkt). 
 • Hur kortet förvarades vid förlusten. 
 
• Tänk på att bifoga annan dokumentation såsom kvitton eller e-post för att underlätta utredningen. 
 
• Reklamationsblanketten måste alltid skrivas under av kortinnehavaren. 
 
• Banken kan behöva inhämta uppgifter från platser där kortet nyttjats, varför utredningen kan ta någon/några 

månader. Var vänlig kontakta ditt bankkontor om du har frågor angående detta. 
 
• Banken gör endast notabeställning (beställning av kopia på köpnotan) om du anger att du behöver underlag för ett 

köp. Det kan gälla t ex vid ersättning från försäkringsbolag eller kopia till bokföring. 
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R E K L A M A T I O N /  
N O T A B E ST Ä L L N I N G  

 

Kortnummer/Cardnumber   Sida 2 av 3 

Uppgifter om transaktion/er som reklameras 

Information of the disputed item(s) 
 

 Dubbeldebitering. Jag godkänner minst en av transaktionerna från kortinlösaren, men godkänner inte/har inte 
vetskap om ett eller flera obehöriga uttag från samma kortinlösare. 
 Duplicate charge. I admit to at least one legitimate transaction at a given card acceptor location, but denies 

knowledge of one or more additional unauthorized transactions at that same card acceptor location. 
 

 Beloppet överensstämmer inte med bifogad nota. 
 Amount charged is different from the amount on enclosed slip. 

 

 Jag har ej erhållit tjänster/beställda varor. Jag har kontaktat/försökt att kontakta butiken utan resultat,  
 (se bifogad redogörelse). 
I have not received the merchandise or service I ordered. I have contacted the merchant without result,  

(see written explanation). 

 

 Jag har inte erhållit begärt belopp vid uttag i automat (se bifogad redogörelse). 
 I have not received requested cash from the ATM (see written explanation). 

 

 Kortet är anmält förlorat. Jag har ej godkänt eller tagit del av nedanstående transaktion/er 
 (jag bifogar kopia av polisanmälan samt detaljerad redogörelse om händelseförloppet). 
 The card has been reported lost. I neither authorized nor participated in the transaction(s) below  

 

 Jag använde kortet själv sista gången (My own last purchase):____________________________________________ 
 
Jag såg kortet sista gången (I saw the card the last time):________________________________________________. 

 

 Jag har ej godkänt eller tagit del i nedanstående transaktion/er. Jag har haft kortet i mitt förvar hela tiden, 
(jag bifogar kopia av polisanmälan). 
I neither authorized nor participated in the transaction(s) below. I certify that the charge was not made by me or 

a person authorized by me. The card has been in my possession at all times. 
 

 Betalat på annat sätt (se bifogad notakopia/kvitto).  
Jag har kontaktat/försökt att kontakta butiken/inköpsstället utan resultat (se bifogad redogörelse) 
Paid by other means (see enclosed copy of TID). 

I have contacted the merchant/ card acceptor without result, (see written explanation). 
 

 Annan anledning, se bifogad förklaring. 
 Other reason, please see enclosed explanation. 

 

Köpställe/Ort 

Merchant/Place 

Köpdatum 

Transaction Date 

Belopp som rekl. i SEK 

Disputed  amount(s) 

Inköpsbelopp 

Transaction amount 

   Valuta/Currency Belopp/Amount 

     

     

     

     

     

Reklamerar du fler än 5 stycken transaktioner vänligen skriv ut blanketten igen och fortsätt där på sidan 2. Glöm inte att signera även den 
sidan. 
 

Banken kan efter särskild prövning förskottera ersättning för reklamerat belopp innan utredningen är klar. Om så 
sker har banken rätt att återta hela eller delar av förskotterat belopp för det fall utredningen utvisar att jag är 
ansvarig för reklamerade transaktioner. 
 

Datum: 

Date 
Underskrift av kortinnehavaren: 

Cardholders signature: 
Namnförtydligande: 

Cardholders name: 
   

OBS! Kortinnehavarens underskrift krävs.  
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R E K L A M A T I O N /  
N O T A B E ST Ä L L N I N G  

 

Kortnummer 

 
  Sida 3 av 3 

 

 
Tappat/stulet kort 

När upptäcktes att kortet var tappat/stulet? 

 

När spärrades kortet? 

 

Hur förvarades kortet 

 

Hur förvarades pinkoden? 

 

 

 

Händelseförlopp/Redogörelse 

Redogör så detaljerat som möjligt omständigheterna runt förlust, spärr och annat som kan vara relevant i 

bedömningen av ditt ärende.

Är ditt kort stulet eller tappat skall en tydlig redogörelse lämnas där du beskriver hur du förvarat ditt kort. 

(utan denna information kan inte ärendet utredas) 
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