
Intyg av identitet och bostadsadress
Endast för policyer under Guernsey Law

Vi deltar i det internationella arbetet mot 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 bestyrkt kopia på något av följande:

• giltigt pass (med bildidentifikation)

•  Nationelt identitetskort från behörig myndighet (med 
bildidentifikation) samt en kopia av ditt kompletta 
personbevis

•  Svenskt körkort samt en kopia av ditt kompletta 
personbevis

Observera att tillhandahållna originaldokument inte kommer 
att godtas som bevis för din identitet.

OBS. Det tillhandahållna dokumentet måste ange din 
födelseort. Om så inte är fallet kan du kontakta oss för 
ytterligare vägledning.

Bevis på var du bor
Vi behöver något av följande:

•  kontoutdrag som är högst 6 månader gammalt (får inte 
vara kontoutdrag för ett online- eller kreditkortskonto)

•  el- eller vattenräkning som är högst 6 månader gammal

• EU-uppehållstillstånd

• brev från arbetsgivare på deras brevpapper

• hyresavtal

Skicka dina dokument till:

 Friends Provident International 
 P.O. Box 1550, Blakey Road, Milford 
 Salisbury, Wiltshire, SP1 2TW, Storbritannien

Anmärkningar
1  Om du 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  Skicka dina dokument per post eftersom vi inte kan ta 
emot dem via fax eller e-post.

4  Kopiorna av dokumenten måste attesteras av någon av 
följande personer.

Godkända attesterare:

• jurist eller advokat

• bankkamrer eller behörig anställd

• oberoende ekonomisk rådgivare

• ambassad, konsulat eller högkommissarie

• notarius publicus/kommissionär med ansvar för eder

Procedur för attestering
Viktigt

Observera att nedan angivna procedur för attestering 
måste följas.

Alla attesterade dokument måste innehålla följande:

•  ”Jag intygar att detta är en fullständig och korrekt kopia av 
det ursprungliga dokumentet som jag har sett samt att 
(i tillämpliga fall) fotografiet liknar personen...” 
(eller ord med samma betydelse)

• attesterarens fullständiga namn och underskrift

• attesteringsdatum

• attesterarens befattning eller ställning

• attesterarens kontaktinformation
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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: United Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH 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.
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