
Kontroll av identitet och
bostadsadress

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.

Bevis på vem du är
Vi behöver en vidimerad kopia på något av 
följande, som måste inkludera din födelseort samt 
bildidentifikation:

•  Giltigt pass 

•  Nationellt identitetskort från behörig myndighet samt ditt 
kompletta personbevis (som visar födelseort)

•  Svenskt körkort samt ditt kompletta personbevis (som 
visar födelseort)

Vänligen notera att tillhandahållna originaldokument inte 
godtas som bevis på din identitet (pass, identitetskort eller 
körkort). Om du kompletterar din identitetshandling med ett 
personbevis kan personbeviset dock tillhandahållas i original 
eller vidimerad kopia.

Bevis på var du bor
Vi behöver ett original eller vidimerad kopia av något av 
följande som bekräftar din bostadsadress:

•  El- eller vattenräkning som är högst 6 månader gammal. 

•  Kontoutdrag ifrån bankkonto eller kreditkort som är 
högst 6 månader gammalt (får inte vara ett utdrag ifrån 
internetkonto) 

•  Hyresavtal

•  Ett brev i original ifrån arbetsgivare på deras brevpapper

• Personbevis

Vidimeringsprocess
Vi rekommenderar att du tar med denna guide till den som vidimerar för att säkerhetsställa att 
vidimeringsprocessen följs.

Alla vidimerade dokument måste innehålla följande:

•  ”Jag intygar att detta är en fullständig och korrekt kopia av det ursprungliga dokumentet som jag har ett samt att 
(i tillämpliga fall) fotografiet liknar personen…”  

•  Vidimerarens fullständiga namn (textat) och underskrift

•  Datum för vidimering

•  Vidimerarens befattning eller ställning 

•  Arbetsplatsens namn och adress, e-post och telefonnummer för vidimeraren

Dina dokument måste vidimeras av en av följande godkända yrkesroller/ställningar som måste vara oberoende och inte släkt 
med dig. 

Godkända vidimerare

•  Jurist eller Advokat

•  Bankkamrer eller behörig anställd

•  Oberoende finansiell rådgivare

•  Tjänsteman/kvinna vid ambassad, konsulat eller högkommission

•  Notarius Publicus/Kommissionär med ansvar för eder

Vänligen säkerhetsställ att vidimerarens kontaktuppgifter finns på era dokument.

Fortsättning på nästa sida
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Friends Provident International är handelsnamnet för Aviva Life & Pensions UK Limited 
verksamhet utanför Storbritannien.

Aviva Life & Pensions UK Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och står under 
tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority. 
Företagets referensnummer 185896 
Säte: Aviva, Wellington Row, York, YO90 1WR England. 
Ett aktiebolag registrerat i England med organisationsnummer 3253947.

Kontor i Salisbury: PO Box 1550, Salisbury, SP1 2TW England. 
Telefon +44(0) 1722 415 580 Fax +44(0) 1722 332 005 
E-post swedish.sales@friendsprovident.co.uk Website www.fpinternational.com/se 
Friends Provident International är ett registrerat varumärke som tillhör Aviva.

Anmärkningar
1  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. 

2. Du kan inte använda samma dokument som bevis för både identitet och adress

3. Vänligen skicka dina dokument via vanlig post då vi inte kan acceptera kopior som faxats eller e-mailats in.

4. Om du har några funderingar eller något är oklart vänligen kontakta oss för hjälp

Vänligen skicka dina dokument till:

Friends Provident International 
P.O. Box 1550, Salisbury  
SP1 2TW, Storbritannien

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