Krav för Bevis på Identitet
och Adress
Vi deltar i det internationella arbetet att upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är
därför ett viktigt myndighetskrav att vi verifierar våra kunders identitet och bostadsadress.

VÄGLEDNING:
●

Samma dokument kan inte användas som bevis på både identitet och bostadsadress

●

Två separata dokument krävs

●

Dokumenten måste vara vidimerade (Vidimeringskrav nedan)

●

Om du normalt använder en postbox behöver vi ett dokument som inkluderar din fysiska adress. Vi kan godta en el- eller vattenräkning som
bevis på var du bor.

●

Vänligen skicka era dokument via vanlig post

●

ALLA DOKUMENT MÅSTE VARA DATERADE INOM DE SENASTE 6 MÅNADERNA

●

Om du har några funderingar eller något är oklart vänligen kontakta oss för hjälp
Accepterade dokument

Bevis på vem du är

En av:
Giltigt Pass

✓ Födelsedatum

●

Giltigt Körkort

✓ Tydligt Foto

Giltigt Nationellt ID Kort (med ett Personbevis
som tillägg)

✓ Måste visa utgångsdatum och underskrift

En av:
●

●

●
●

●

●

●
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✓ Fullt namn

●

●

Bevis på var du bor

Viktiga krav

Ett kontoutdrag som visar en lista med
transaktioner ifrån en EU/EEA-reglerad
finansiell institution (bank/kreditkort,
sparande, lån/bolån och personlig pension)
Brev från en EU/EEA-reglerad finansiell
institution
Hushållsräkning
Brev ifrån Skatteverket – Skattebesked,
skatteintyg eller liknande
Brev ifrån Försäkringskassan i relation till
barn-, anställnings- eller pensionsbidrag.
Nuvarande hushålls/bil- eller skattedokument.
Till exempel förnyelsebrev eller
försäkringsbevis.
Personbevis

✓ Alla detaljer i dokumenten som listas till
vänster måste vara synliga och tydliga.
✓ Hushållsräkningar (el och vatten) är räkningar
som relaterar till en tjänst som är knuten
till bostaden, adresserad till individen och
postad till bostadsadressen eller skickad via
internettjänst med bostadsadressen synlig
på räkningen (El, Gas, Hemtelefon(Ej Mobil),
Vatten, Avfall, Bredband, TV)
✓ Brev ifrån alla institutioner måste vara
adresserade till kunden och inkludera
fullt namn, bostadsadress, försäkring/
kontonummer och måste vara på
institutionens officiella brevpapper.
✓ Finansiella institutioner inkluderar banker,
kreditföretag, liv och pensionsbolag,
livförsäkringsbolag samt statlig pension eller
sparande. (Brev ifrån Aviva accepteras inte).
Brev som accepteras inkluderar brev som
informerar om konto/försäkringsavgifter,
bekräftelse om att autogiro har satts upp,
kravbrev, räntebesked.
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Vidimeringskrav för Dokument
Den som vidimerar måste personligen ha träffat personen vid tidpunkten för vidimering och måste ha undersökt originaldokumentet. Detta
inkluderar att säkerhetsställa att fotografiet liknar personen. Den vidimeringsformulering som vi föreslår är:
“Jag intygar att detta är en fullständig och korrekt kopia av det ursprungliga dokumentet som jag har sett samt att, i tillämpliga fall,
fotot liknar personen som jag träffade när dokumentet presenterades till mig”
Den som vidimerar skall:
●

Signera och texta sitt namn

●

Bekräfta vilket datum som dokumentet vidimerades

●

Bekräfta sin egen yrkesroll eller kapacitet samt namn på det bolag som de arbetar för

●

Bekräfta sina fulla kontaktuppgifter ifall vi måste klargöra något med vidimeringen.

Datum för vidimering får inte vara äldre än 6 månader.

Godkända Vidimerare
✓ En finansiell rådgivare som har affärsvillkor med Aviva och som är reglerad inom EU/EEA
✓ Polis
✓ Revisorer
✓ Advokater
✓ Personal vid Ambassad eller Konsulat
✓ Personal vid Bank, Hypoteksinstitut, Postkontor, Kreditförening, Försäkringsbolag.
✓ Fredens rättvisa
✓ Kommissionär för eder
✓ Riksdagsledamot
✓ Allmänläkare

Oacceptabla Vidimeringar
✗ Vidimerad av en tjänsteman/officer i militären
✗ Vidimerad av en oreglerad finansiell institution eller finansiell rådgivare
✗ Vidimerad av en präst
✗ Vidimeringen saknar datum
✗ Datum för vidimering är mer än 6 månader gammal

Vänligen skicka dina dokument till:
Aviva
PO Box 1550
Salisbury
SP1 2TW
England

Eventuell information som saknas kommer att leda till att ditt ärende och din utbetalning försenas.
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