Skjema for veksling av utgåtte sedler og mynter (Beløp fra og med kr 40.000)
Skjemaet skal fylles ut iht. Norges Banks retningslinjer for veksling av utgåtte sedler og mynter. Norges
Bank forbeholder seg retten til å innhente ytterligere opplysninger i medhold av hvitvaskingsloven eller
andre relevante bestemmelser.
For beløp under kr 40 000 skal forenklet skjema benyttes.
Norges Bank veksler følgende utgåtte sedler og mynter:
Disse veksles gebyrfritt

Disse Veksles mot gebyr

50-kroneseddel utgave VII (Asbjørnsen)

Seddelutgave IV (1948-1976)

100-kroneseddel utgave VII Flagstad)

Seddelutgave V (1962-1987)

200-kroneseddel utgave VII (Birkeland)

Seddelutgave VI (1977-2001)

500-kroneseddel utgave VII (Undset)

5-kronemynter (1963-1994)

50-øremynter (1996-2011, brune)

10-kronemynter (1983-91)

Vekslingsbeløpet overføres til bankkonto. Dersom det er saksbehandlingsgebyr, trekkes dette fra beløpet
som skal utbetales. Saksbehandlingsgebyret er kr 250.
Pengene som ønskes vekslet skal sendes inn / leveres sammen med skjemaet.

1. Opplysninger om eieren inklusiv kontonummer (BRUK BLOKKBOKSTAVER)
Eierens navn:

Dato:

Eiers fødselsnummer/D-nummer
Organisasjonsnummer (legg ved firmaattest og opplys om rettighetshavere)
Adresse:
Postnummer:

Telefon:
Sted og land

Vedlegg (kryss av):
Legitimasjon 1

E-postadresse:

Skifteattest ved arv 2
Firmaattest 3

Eierens kontonummer – 11 siffer (kontoen må tilhøre oppgitt eier) 4:

1

Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde), skal vedlegges ved beløp over kr 10 000.
Gyldig legitimasjon kan bekreftes av (1) domstoler, politi og NAV, (2) helsepersonell dersom eier er innlagt på
sykehus, (3) banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond,
eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere og advokater.
2 Ved arv kreves dokumentasjon i form av kopi av skifteattest. Ved arv etter offentlig skifte, eller hvis det i andre
tilfeller ikke er utstedt skifteattest, se rubrikk 4a og 4b.
3 Dersom eier er en juridisk person skal det vedlegges firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder samt oversikt
over reelle rettighetshavere. Dersom den juridiske personen ikke er registrert i foretaksregisteret skal utskrift fra
enhetsregisteret eller annet offentlig register vedlegges.
4 Det må være samsvar mellom eiers kontonummer og eiers navn, hvis ikke stoppes utbetalingen. Norges Bank vil
ved behov foreta nærmere undersøkelser i henhold til hvitvaskingslovens bestemmelser, og ut fra dette vurdere om
kundens konto kan godskrives for det innleverte beløp. Ved overføring til utenlandsk konto må IBAN og SWIFTkode (BIC) oppgis for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
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2. Antall sedler/mynter og totalbeløp som ønskes vekslet, spesifiseres nedenfor
Utgåtte sedler:

Utgåtte mynter:

Antall

1000-kronesedler:

Antall

10-kronemynter:

Antall

500-kronesedler:

Antall

5-kronemynter:

Antall

200-kronesedler:

Antall

100-kronesedler:

Antall

50-kronesedler:

Antall

10-kronesedler:

Antall

5-kronesedler:

Antall 50-øremynter (brune):

Totalbeløp i kroner:

3. Beskriv hvordan du har tilegnet deg sedlene og hva som er årsaken til at sedlene/myntene
ikke er blitt vekslet inn tidligere 5

4. Fyll ut her dersom du har mottatt pengene ved gave eller arv 6
Beskriv hvordan arvelater/giver fikk tilgang på beløpet. Ved arv; beskriv også hvordan du er rett
arving til pengene (dersom du ikke har skifteattest)

5
6

Det skal ikke gis konkrete helseopplysninger i skjemaet.
Kopi av dokumentasjon som viser at pengene er mottatt ved arv skal vedlegges.
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5. Fyll ut her dersom du har mottatt pengene som gave
a) Angi fullt navn og nasjonalitet på den som har gitt gaven

b) Angi når og i hvilken anledning du mottok gaven

6. Fyll ut her dersom du har mottatt pengene som vederlag for arbeid, varer eller tjenester
a) Angi hva slags arbeid, varer eller tjenester pengene er vederlag for, når ble de opptjent og
hvem som er avtaleparter
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b) Arbeidsgiver / avtalepartner / navn på virksomhet (dersom flere, ta med alle)

c) Har du eierinteresser i virksomheten hvor pengene er opptjent

Ja

Nei

7. Innehar du eller har du innehatt en posisjon som omfattes av PEP-definisjonen (politisk
Ja
Nei
eksponert person) i hvitvaskingsloven 7

8. Bekreftelse
Opplysningene som er gitt i denne søknaden er korrekte.
(Sted/dato, eierens signatur)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7Politisk

eksponert person: person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som

a)

statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister

b)

medlem av nasjonalforsamling

c)

medlem av styrende organ i politisk parti

d)

medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes

e)

medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank

f)

ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang

g)

medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak

h)

direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Se
hvitvaskingsloven §2: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23
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9. Kvittering ved personlig innlevering til Norges Banks hovedkontor i Oslo
(fylles ut av Norges Bank)
Posenummer:

Stempel, dato og signatur av Norges Bank

Skjema og penger sendes/leveres: Norges Bank
K&D
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo
E-post adresse:
central.bank@Norges-Bank.no
Kontoradresse:
Bankplassen 2
Norges Bank behandler personopplysninger i forbindelse med innveksling av utgåtte sedler og mynter.
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Norges Bank etter
sentralbankloven § 13 og 14, og hvitvaskingsloven. Du kan lese mer om dine rettigheter og hvordan
banken behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.
Dersom du har spørsmål, kontakt Norges Bank på telefon 901 48 659 eller på e-post. Telefonen er
betjent på hverdager i tidsrommet 09:00 til 15.00.
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