Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter
Skjemaet skal fylles ut i hht. Norges Banks retningslinjer for veksling av ugyldige sedler og mynter.
Norges Bank vil ved behov foreta nærmere undersøkelser iht. hvitvaskingsloven eller andre relevante
bestemmelser.
Norges Bank veksler inntil videre følgende ugyldige sedler og mynter:
Saksbehandlingsgebyr
100-kroneseddel Utgave VII (Flagstad)

0

200-kroneseddel Utgave VII (Birkeland)

0

Seddelutgave IV (1948-76)

kr. 250,-

Seddelutgave V (1962-89)

kr. 250,-

Seddelutgave VI (1977-99)

kr. 250,-

5-kronemynter (1963-94) og 10-kronemynter (1983-91)

kr. 250,-

50-øringer utgitt i perioden 1996-2011 (brun)

0

Norges Bank veksler inn til pålydende verdi. Utbetaling fra Norges Bank skjer til bankkonto. Dersom det
er saksbehandlingsgebyr trekkes dette fra beløpet som utbetales.

Pengene som ønskes vekslet skal sendes inn / leveres sammen med skjemaet.

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

Dato:

Adresse:

Telefon:

Postnummer:

Sted og land

Vedlegg (kryss av):
Legitimasjon

E-postadresse:

Eierens kontonummer

1

1

Skifteattest ved arv

2

3

Kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort m/bilde), skal vedlegges ved beløp over kr. 10.000.
Ved arv kreves dokumentasjon i form av skifteattest.
3
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 SWIFT-kode (BIC) oppgis for at utbetaling skal kunne gjennomføres.
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2. Antall sedler/mynter og totalbeløp som ønskes vekslet, spesifiseres nedenfor
Ugyldige sedler:

Ugyldige mynter:

Antall

1000-kronesedler:

Antall

10-kronemynter:

Antall

500-kronesedler:

Antall

5-kronemynter:

Antall

200-kronesedler:

Antall 50-øremynter (brune):

Antall

100-kronesedler:

Antall

50-kronesedler:

Antall

10-kronesedler:

Antall

5-kronesedler:

Totalbeløp i kroner:

3. Årsaken til at sedlene/myntene ikke er blitt vekslet inn tidligere

4

4. Bekreftelse
Opplysningene på forrige side bekreftes (sted/dato, eierens signatur)

5. Kvittering ved personlig innlevering til Norges Banks hovedkontor i Oslo
Posenummer:

Stempel, dato og signatur av Norges Bank

Skjema og penger sendes/leveres: Norges Bank
Kontante betalingsmidler
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo
E-post adresse:
central.bank@Norges-Bank.no
Kontoradresse:
Bankplassen 2
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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Det skal ikke gis konkrete helseopplysninger i skjemaet.

