
Sammanfattning av händelser i samband med stöld av kort 
 
Här kommer en sammanfattning över viktigare händelser avseende stöld av betalkort. 
 
2012-05-29 Datum när avtal Affärspaket Bas registrerats av Nordea 

I Affärspaket Bas ingick ett Företagskort MasterCard 

2015-03-04 Stöld av kort, Erssons Fisk & Deli, Bromma Blocks 

 Stöld upptäcktes ca kl 13.30, kollade då med restaurangen jag åt på samt närliggande 
restauranger. 
Kort spärrades ca kl 13.50 
Polisanmälan med Henry Eivarsson som målsägare 

2015-03-05 Årsstämma Sjöbrisen 
Informerade ej om stöld eftersom jag inte visste att föreningen blivit drabbad vid 
denna tidpunkt. Upptäckte detta ca en vecka efter stöld då jag loggade in på Nordea 
internetbank. 

2015-03-12 Kortreklamation skickas till Nordea 

2015-03-25 Polisanmälan med Sjöbrisen som målsägare 

2015-03-27 Beslut, Polisanmälan, förundersökning läggs ned 

2015-03-29 Svar från Nordea avseende Reklamation av kortköp. Avslag 

2015-04-13 Kontakt med REV som hänvisar mig till Lindhes Advokatbyrå. 
Lindhes Advokatbyrå hänvisar till Advokat Nils Högström. 

2015-04-17 Kontakt med Advokat Nils Högström. Hjälp med att formulera begäran om 
omprövning. 

2015-04-24 Begäran av omprövning gällande reklamation av kortköp inskickad till Nordea 

2015-05-05 Svar från Nordea avseende Begäran av omprövning. Avslag 

2015-05 Kontakt med Trygg Hansa avseende möjlighet till ersättning via Henry Eivarssons 
hemförsäkring. 
Trygg Hansa ersätter det som fysiskt blivit stulet (t ex plånboken) men ej de 
eventuella belopp som belastats privata kort samt företags kort. 

2015-05-11 Information om händelser skickat till Benny Lindberg, kontaktperson Nordea, via e-
post. 

2015-06-01 Rolf Regnér och Henry Eivarsson träffar Advokatfirman Fylgia, advokat Anders Flinck 

2015-06-02 Svar från Anders Flinck, Advokatfirman Fylgia, efter vår genomgång 

2015-06-03 Anders Flinck skickar skadeanmälan avseende rättsskydd till REV (Svedea) 
Anders Flinck skickar skadeanmälan avseende rättsskydd till Länsförsäkringar 

2015-06-03 Anders Flinck skickar reklamation till Nordea 

2015-06-10 Svar från Nordea på Fylgias brev. Avslag 

2015-12-30 Svar från Anders Flinck, Advokatfirman Fylgia, med bedömning att det inte är rimligt 
att driva frågan vidare mot Nordea. 

 


