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1. OPPLYSNINGER OM KUNDE
Fullt navn: Fødselsnummer eller D-nummer:

Adresse:

Kontonummer innbetalinger vil komme fra: Land:

Fortsetter på ny sideBlankettnummer D-304

2. OPPLYSNINGER OM REELLE RETTIGHETSHAVERE

Etableres dette kundeforholdet til fordel for en annen person, eller opptrer du på vegne av en annen person (en såkalt “reell rettighetshaver”)?

      Ja            Nei

Hvis ja, vennligst oppgi følgende opplysninger om den du handler på vegne av:

Fullt navn: Fødselsnummer eller D-nummer:

Land: Adresse:

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER.

KLP er underlagt anti-hvitvaskingsregelverket som krever at vi innhenter opplysninger om alle våre kunder. Vi ber deg derfor om å fylle 
ut dette skjemaet og legge ved tilhørende dokumentasjon. All informasjon vi innhenter vil behandles konfidensielt og i overensstem-
melse med personopplysningsloven. Vi gjør deg også oppmerksom på at det kan bli nødvendig å innhente ytterligere opplysninger. 

Egenerklæring
Privatperson

Dette skjemaet krever signatur!

Slik gjør du:
1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut
3. Send inn via kontaktskjemaet på klp.no eller per post.

https://klpinteraktiv.klp.no/person/enkel#kontaktskjema?type=klp.department.categorydimension.faq_area.offbed.fond.salg
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4. POLITISK EKSPONERT PERSON

KLP er pålagt å innhente informasjon for å avgjøre om du, eventuell reell rettighetshaver (se pkt. 2) eller en relatert person,
er en såkalt politisk eksponert person. 

Politisk eksponerte personer er personer som har, eller som i løpet av det siste året har hatt, følgende verv eller stillinger: 

• Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
• Medlem av nasjonalforsamling
• Medlem av styrende organ i politisk parti
• Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
• Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
• Ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
• Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
• Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

1. Har du en slik stilling eller verv?           Ja            Nei 
 
Hvis ja, vennligst spesifiser hva slags stilling/verv:                                                                                                                                                  

2. Hvis det eksisterer en reell rettighetshaver, har den reelle rettighetshaveren en slik stilling eller verv?        Ikke aktuelt          Ja           Nei             
 
Hvis ja, vennligst spesifiser hvem og hva slags stilling/verv:                                                                                                                                  
 

3.  Har et nært familiemedlem av deg eller til en eventuell reell rettighetshaver en slik stilling eller verv?            Ja           Nei

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Hvis ja, vennligst spesifiser hvem og hva slags stilling/verv:                                                                                                                                 

4. Har en kjent medarbeider av deg eller til en eventuell reell rettighetshaver en slik stilling eller verv?         Ja          Nei 

Med “kjent medarbeider” menes: 
Fysisk person som er kjent for å være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap 
med politisk eksponert person. Det kan også være fysiske personer som har nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person. Kjente 
medarbeidere er også medarbeidere som er eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrange-
ment som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person. 

Hvis ja, vennligst spesifiser hvem og hva slags stilling/verv:                                                                                                                                 

4. MIDLENES OPPRINNELSE

Hva er opprinnelsen til midlene som skal inngå i det aktuelle kundeforholdet til KLP?

Lønn Pensjon Kapitalinntekt

Arv Honorar Spillgevinst

Annet: spesifiser



Anti-hvitvaskingsregelverket pålegger KLP å behandle visse
personopplysninger for å forebygge og avdekke transaksjoner med 
tilknytning til utbytte fra straffbare handlinger. Slike opplysninger 
skal lagres i fem år etter at kunde- eller forretningsforholdet ble 
avsluttet eller transaksjonen gjennomført. Etter den pålagte
oppbevaringsperioden, vil KLP slette personopplysningene. 

Personopplysninger kan bli utlevert til andre selskaper i KLP-
konsernet for å innfri forpliktelser etter anti-hvitvaskingsregelverket 
eller dersom det er nødvendig for å administrere kunde – eller 
forretningsforholdet. Personopplysninger kan også bli utlevert til 
Økokrim, Utenriksdepartementet eller PST i tilfelle det foreligger 
mistenkelige forhold vi er pålagt å rapportere om. Får vi ikke de 
opplysninger anti-hvitvaskingsregelverket pålegger oss å innhente, 

kan vi måtte avvise eller avvikle kundeforholdet. 

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg 
som privatperson. Hvis du ønsker innsyn, bes du ta kontakt med oss.

For mer informasjon om hvordan KLP behandler personopp-
lysninger og dine rettigheter etter personopplysningsloven, se vår 
personvernerklæring på: www.klp.no/om-klp/personvern. KLP har 
utnevnt et personvernombud som du kan kontakte ved å sende 
en e-post til: personvernombudet@klp.no. Dersom du mener at vi 
ikke oppfyller våre forpliktelser overfor deg med hensyn til hvordan 
vi behandler personopplysningene dine har du rett til å klage til 
Datatilsynet.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Blankettnummer D-304

5. BEKREFTELSE OG SIGNATUR
Jeg bekrefter etter beste kunnskap at opplysningene som angitt er sanne og fullstendige. 
Jeg vil informere KLP dersom noen av opplysningene skulle endre seg. 

Navn (bruk blokkbokstaver):

Sted/dato: Signatur:
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