
Namn:

Gatuadress:

Postnr och ort: Personnummer:

Mailadress: Datum:

IMEI:

IMEI:

IMEI:

IMEI:

IMEI:

Mobilnr:

Mobilnr:

Mobilnr:

Signatur:

Mobilnr:

Mobilnr:

För- och efternamnamn

För- och efternamnamn

Personnummer

Personnummer

Operatör, t ex Telia

Kortutställare KS

IMEI- och mobilnr

Typ av kort

Mobiltelefoner

Privatkort, företagskort, ID-kort och övriga värdehandlingar

Fält för internt bruk

  

  
 

• 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.

• Returnera ifylld blankett till: mySafety, Box 27142, 102 52 Stock-
holm. Har du frågor kontakta kundservice på tel 08-505 530 00.

• Skriv tydligt eftersom det då går snabbare för oss att registrera.

• Fyll i blanketten så att personerna skiljer sig åt tydligt. Tex skriv 
namnet en gång och sedan likhetstecken på raderna under.

• Har ni exemplar av samma kort behöver vi även de fyra sista 
siffrorna i kortnumret för att kunna särskilja dem. Fylls i i fältet ”KS”.

REGISTRERINGSBLANKETT FÖR PRIVATPERSONER
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Mobilnr:

Mobilnr:
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Operatör, t ex Telia
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IMEI- och mobilnr
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Privatkort, företagskort, ID-kort och övriga värdehandlingar

Fält för internt bruk

• Skriv tydligt eftersom det då går snabbare för oss att registrera.

• Fyll i blanketten så att personerna skiljer sig åt tydligt. Tex skriv 
namnet en gång och sedan likhetstecken på raderna under.

• Har ni 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.

• Returnera ifylld blankett till: mySafety, Box 27142, 102 52 Stock-
holm. Har du frågor kontakta kundservice på tel 08-505 530 00.

Anders Johansson

Vintervägen 9

123 45 Storstad

anders.johansson@eposten.se

620823-0191

2011-10-15

Anders Johansson 620823-0191

Lisa Johansson 630418-1801

Anna Johansson 900209-0448

Klas Johansson 950627-0934

353456789123431

447654321123456

520789123456789

197643297816523

070-511 11 11

073-399 00 99

073-833 45 67

070-812 34 56

Telia

Tre

Telenor

Tre

Anders Johansson

=

=

Lisa Johansson

=

=

Anna Johansson

Klas Johansson

620823-0191

620823-0191

620823-0191

630418-1801

630418-1801

630418-1801

900209-0448

950627-0934

Visa

Visa

Körkort

Lindexkort

Visakort

Bensinkort

Visa

Visa

Nordea

Nordea

UC / DB*

Lindex

Swedbank

Preem

Swedbank

Swedbank

1696

3041

Förklaring av IMEI-nummer
IMEI-numret är mobiltelefonens serienummer. Detta nummer 
behöver vi vid eventuell spärr av själva telefonen. Numret får Du 
enklast fram genom att knappa in *#06# (stjärna, fyrkant, noll, 
sex, fyrkant) på Din mobiltelefon.

Förklaring till fältet ”KS”
Om Du har fler än ett exemplar av samma kort behöver vi även 
de fyra sista siffrorna i kortnummret för att kunna särskilja korten 
vid eventuell spärr. Dessa nummer kan Du fylla i i fältet som heter 
”KS”. När det gäller företagskort måste vi alltid ha dessa siffror.

Förklaring till UC / DB
* UC / DB står för Upplysningscentralen (UC) och Dun & Brad-
street (DB). Dessa två företag har hand om kreditupplysning. Ifall 
Du förlorar t ex Ditt körkort är det hos dem vi gör en förlustan-
mälan. Det går då inte att söka kredit i Ditt namn förrän denna 
anmälan hävs. Hävningen kan enkelt göras med hjälp av en talong 
Du erhåller av UC och DB.
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