Registreringsblankett - Spärrservice
Du kan även logga in på Mina Sidor för att enklare lägga till och uppdatera värdehandlingar - minasidor.global23.com
Logga in med personnummer samt den engångskod som medföljer i välkomstbrevet med Mobilt BankID.
Namn

Gatuadress

Postnr och ort

Personnummer

Mailadress

. Skriv tydligt eftersom det då går snabbare för oss att registrera.
. Fyll i blanketten så att personerna skiljer sig åt tydligt. T.ex skriv
namnet en gång och sedan likhetstecken på raderna under.
. Har ni fler exemplar av samma kort behöver vi även de fyra 		
sista siffrorna i kortnumret för att kunna särskilja dem.
Fylls i i fältet ”KS”.

. För mobiltelefoner behöver vi både telefonnummer och 		
IMEI-nummer. IMEI-numret får ni fram genom att trycka
*#06# (stjärna, fyrkant, noll, sex, fyrkant) på er mobiltelefon.

Mobiltelefoner
För- och efternamn

Förklaring och hjälp på baksidan!
Personnummer

IMEI och Mobilnr

Operatör, t.ex. Telia

IMEI
Mobilnr
IMEI
Mobilnr
IMEI
Mobilnr
IMEI
Mobilnr
IMEI
Mobilnr

Privatkort, företagskort, ID-kort och övriga värdehandlingar
För- och efternamn

Personnummer

Typ av kort

Kortutställare

KS

Instruktioner kring ifyllnad av blankett
Du kan enkelt fylla i och uppdatera dessa uppgifter på minasidor.global23.com
Namn

Per Johansson

Gatuadress

Storgatan 5

Postnr och ort

Mailadress

Personnummer

131 30 Nacka

740401-1615

per.johansson @email.com
Förklaring IMEI-nummer

Mobiltelefoner
För- och efternamn

IMEI-numret är mobiltelefonens identitetsnummer. Detta nummer
behöver vi vid en eventuell spärr av din mobiltelefon. Du får enkelt
fram detta nummer genom att knappa in *#06# (stjärna, fyrkant,
noll, sex, fyrkant) på din mobil.

Personnummer

Per Johansson

740401-1615

Johanna Johansson

750222-1852

IMEI och Mobilnr

Operatör, t.ex. Telia

3 53 4 6 7 81 4 51 23 1

IMEI
Mobilnr
IMEI

Telia

0704-44545
3 57 4 6 6 81 4 54 23 2

Mobilnr

Telia

0700-44545

IMEI
Mobilnr
IMEI
Mobilnr

Förklaring fältet 4-sista

Krävs IMEI
ibland av utgivaren för att vi ska kunna genomföra en spärr.
Om du har fler än ett exemplar av samma kort behöver vi även de
Mobilnr
fyra siffrorna i kortnumret för att kunna särskilja korten. Kredit/
kontokort = 4 sista i kortnumret. Körkort = 4 sista i körkortnummer
(4D). Pass = 4 sista i passnummer.

Privatkort, företagskort, ID-kort och övriga värdehandlingar
För- och efternamn

Per Johansson
=
=
Johanna Johansson
=

Personnummer

Typ av kort

Kortutställare

740401-1615

Mastercard

Handelsbanken

1545

740401-1615

Mastercard

Handelsbanken

3085

740401-1615

..
Korkort

Transportstyrelsen

0302

750222-1852
Förklaring

kortutställare

KS

Kortutställare är det företag du är kund hos eller som givit ut kortet
som exempelvis Handelsbanken. Det är då inte Mastercard utan
750222-1852
Handelsbanken som är utställare och Mastercard typ av kort.

