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PlusGirokonto Privat och ePIusGiro utgar
ur vart sortiment - uppsagning av avtal nr 4327028-9
per 31 december 2015
Som en del i var stravan att forbattra vart produktsortiment och fortsatt utveckia vara digitala tjanster
till privatkunder kommer PlusGirokonton for privatpersoner utga ur vart sortiment. Ifortsattningen
kommer endast foretag kunna anvanda Plusgirokonto. Vi erbjuder dig att istallet oppna ett Personkonto, som ar ett likvardigt alternativ till PlusGirokonto Privat.

Ditt PlusGirokonto Privat sags upp enligt gallande allmanna villkor per 31 december 201 5. Har du
tjansten ePIusGiro kopplad till ditt PlusGirokonto Privat, sags aven den upp enligt tjanstens allmanna
villkor.

Bestam dig for hur du vill gora redan nu
Meddela oss dina onskemal via svarskortet sa tar vi hand om dem. Det innebar att ditt konto kan

komma att avslutas tidigare, beroende pa nar du svarar. Vi ar tacksamma om vi far ditt svarskort sa
snart som mojligt- allra senast den 31 december 201 5.
Det har hander om du inte svarar

Om vi inte hor ifran dig senast den 31 december 201 5 kommer ditt konto att avslutas.
• Har du ett annat konto avsett for privatpersoner i Nordea kommer behallningen att sattas in
pa ett av dessa konton.

• Har du inget konto avsett for privatpersoner i Nordea betalas behallningen ut via utbetalningskort.
Vill du sjalv valja till vilket konto du vill ha behallningen ar det viktigt att du skickar in ditt svarskort.
PlusGirokontot anvands i ditt foretag

Du kan behalla ditt PlusGirokonto om du anvander det i ditt foretag. Du far hjalp att hitta den
basta losningen for dina behov genom att ringa Kundcenter Foretag pa 0771 - 350 360, oppet
mandag-fredag 8-20 och lordag-sondag 10-17. Da behover du inte skicka in svarskortet.
Med vanlig halsning

Erik Gref

y

Chef Privatmarknad Sverige

PS: Du kan lasa mer pa www.nordea.se/plusgirokontoprivat. Har du fragor ar du valkommen att ringa
Kundcenter Privat pa 0771-480 490, oppet mandag-fredag 9-1 7.
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