
Fullt navn (også tidligere navn ved nylig navneendring)  Telefonnummer               Mobilnummer

Adresse       E-post

Postnummer       Poststed   Fødselsdato

Egenerklæring ved misbruk av identitet   

NB! Begge sider må returneres for at vi skal kunne behandle forespørselen din.  
Erklæringen returneres til fax +47 231 07 949 eller sendes pr. e-post til kundeservice@mycall.no

(Side 1 av 2)

Personlig opplysninger

Kryss av i de aktuelle feltene.

       Jeg har ikke autorisert at noen kan benytte mitt navn eller personlig informasjon til å opprette mobiltelefoniabonnement hos MyCall

       Mine legitimasjonsdokumenter (f.eks. kredittkort, førerkort osv.) er blitt         stjålet          mistet     -Dato
       
       Beskrivelse av misbruket (benytt ytterliger sider ved behov)

Kryss av i de aktuelle feltene.

       Jeg       har         har ikke    anmeldt forholdet til politiet. Hvis forholdet er anmeldt fyll ut følgende:

      
    
      Politikammer       Dato   Anmeldelsesnummer (er som regel notert på bekreftelsen fra politiet under “vår ref.”)

Informasjon om misbruket 

Abonnement jeg vedkjenner meg hos MyCall

Kundenavn       GSM-nummer

Fakturaadresse

Kundenavn       GSM-nummer

Fakturaadresse

Abonnement jeg ikke vedkjenner meg hos MyCall

Opprettet i følgende navn      GSM-nummer



Egenerklæring ved misbruk av identitet   (Side 2 av 2)

       Jeg samtykker herved i at MyCall kan utlevere trafikkdata fra det/de urettmessig opprettede abonnementene i mitt navn til politiet.

      Har du eller noen i din familie eller vennekrets vært i kontakt med abonnementene som egenerklæringen omfatter          ja         nei  
      Hvis Ja, beskriv den eventuelle samtalen i punktet Tilleggsinformasjon.

     Jeg mistenker og har grunn til å tro at følgende person(er) har misbrukt mine personlige opplysninger (f.eks mitt navn, adress, fødselsdato, osv)
     eller legitimasjonsdokumenter for å urettmessig erverve seg mobiltelefonabonnement hos MyCall.

       
       Jeg kjenner ikke til hvem som har misbrukt mine personlige opplysninger eller legitimasjonsdokumenter for å erværve  
       seg mobiltelefonabonnement hos MyCall.

Tilleggsinformasjon

Navn (hvis kjent)                  Navn (hvis kjent)

Adresse (hvis kjent)                  Adresse (hvis kjent)

Telefonnummer (e) (hvis kjent)                 Telefonnummer (e) (hvis kjent)

Tilleggsinformasjon                 Tilleggsinformasjon

Signatur

Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt i denne egenerklæringen er korrekte og gitt etter beste evne

Sted          Signatur              Dato signert 

mycall.no

NB! Begge sider må returneres for at vi skal kunne behandle forespørselen din.  
Erklæringen returneres til fax +47 231 07 949 eller sendes pr. e-post til kundeservice@mycall.no


