Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter, jf.
Norges Banks forskrift
Skjemaet fylles ut iht. Norges Banks retningslinjer.
Norges Bank vil ved behov foreta nærmere undersøkelser iht. hvitvaskingsloven eller andre relevante
bestemmelser.
A. Opplysninger om søkeren og beløpet det søkes om (bruk blokkbokstaver)
Søkerens navn:

Dato:

Adresse:

Telefon:

Postnummer:

Sted:

1

Legitimasjon (kryss
av):
Pass

E-postadresse:

Førerkort
Bankkort m/bilde
2

Søkerens kontonummer :
Beløp det søkes om (antall stk. sedler og mynter pr. valør):

Totalt beløp

NOK

B. Beskrivelse av hendelsesforløpet, pkt. 1 og 2, skal fylles ut i alle saker
1. Når og hvordan oppstod skaden på sedlene / myntene?

2. Beskriv skaden på sedlene / myntene:

1
2

Kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde), skal vedlegges ved beløp over kr 10.000.
Søkere utenfor Norge må oppgi både IBAN og SWIFT-kode (BIC) for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
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C. Beskrivelse av hendelsesforløpet, pkt. 3 til 6, fylles bare ut dersom søknaden gjelder
forskriften § 4, dvs. sedler eller mynter som er tapt / kommet bort
3. Er tapet av pengene meldt politi/lensmann og eller forsikringsselskap? Hvis ja, legg ved bekreftet
kopi av anmeldelsen og/ eller skademelding, samt adresse/telefonnummer til politi/lensmann og
forsikringsselskap.

4. Hvordan ble pengene oppbevart da disse kom bort (brannen / forliset / uhellet)?

5. Hvorfor ble pengene oppbevart slik som beskrevet i pkt. 4?

6. Er det funnet rester (f.eks. i form av aske) av sedlene? Hvis ja, skal restene/materialet sendes inn
sammen med søknaden (noteres i pkt. 8). Forsøk på ”reparasjon” av restene vil vanskeliggjøre
rekonstruksjon.

D. Andre opplysninger
7. Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden:

8. Oversikt over vedlegg (antall vedlegg / beskrivelse av materialet vedlagt søknaden):

E. Bekreftelse
3

Ovenstående opplysninger bekreftes (sted/dato, søkerens signatur )

3

Navn ved elektronisk innsending.
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F. Kvittering ved personlig innlevering til Norges Banks hovedkontor i Oslo
Posenummer:

Stempel, dato og signatur av Norges Bank

Søknaden sendes / leveres:

Norges Bank
Kontante betalingsmidler
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

E-postadresse:
Besøksdresse:

central.bank@Norges-Bank.no
Bankplassen 2, 0151 Oslo

Dersom du har spørsmål, kontakt Norges Bank på telefon +47 901 48 659 eller på e-post. Telefonen er
betjent på hverdager i tidsrommet 09:00 til 15:00.
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