Användare och behörigheter
Internetbanken Företag
Bilaga till 9130, 9131, 9592
Observera att ansökan inte kan behandlas utan kundidentifiering. Kunden ska därför bifoga en kopia på godViktig
information känd legitimationshandling för varje person som undertecknar denna blankett. Att kopian överensstämmer
med originalet ska intygas av minst en annan person med namnteckning och kontaktuppgifter.

Kunden

Företag/Förening

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Nästa

Kontaktperson

Skriv ut

Telefonnummer (även riktnr)

Organisationsnummer

Återställ

Banken
Användare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

516411-1683

För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Mobilnummer

Avtalat datum för ändring (ifylles av banken)

Postnummer och ort

Utökad funk- Vi har inte utökad funktionalitet och behöver komplettera med underskrift på separat
Hämta ansökan
bifogad blankett 9131, Internetbanken Företag med utökad funktionalitet.
tionalitet
Lägg till
Fullständig
Behörighet till alla konton och lån. För konton, behörighet att både titta och utanordna.
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
behörighet
Ta bort
Lägg till
TittabehörigEnbart tittabehörighet inklusive registrering av betalningar till alla konton.
(I annat fall tittabehörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
het konton
Ta bort
Lägg till
TittabehörigEnbart tittabehörighet till alla lån.
het lån
Ta bort
Borttag av
Borttag av användares samtliga kontobehörigheter.
behörighet
Ta bort
Nytt PlusGirokonto som öppnas i samband med ett Företagspaket eller separat (ifylls av Nordea)
Specifikation
av
Lägg till
Enbart titta
Kontonummer
behörighet Kontonummer
Lägg till
Lägg till
till enstaka
Ta bort
Enbart titta
Ta bort
Enbart titta
konton
Kontonummer
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Information Som personuppgiftsansvarig behandlar banken personom behand- uppgifter för att leverera de produkter och tjänster som
ling av per- parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex.
sonuppgifter för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen
läs vidare i bankens dataskyddspolicy som finns på
följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta
banken. Dataskyddspolicyn innehåller information om

Underskrift
av firmatecknare
(fullmakt
gäller inte)

Bankens
noteringar

Företagskunder ska vidarebefordra bankens dataskyddspolicy till registrerade hos Kunden vars personuppgifter överförs till och behandlas av banken.

Ort och datum

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

C

Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till
information, rättelse, dataportabilitet, etc.

ID-kontroll
utförd

Namnförtydligande
ID-typ

ID-nummer

Förfallodatum

Datum, användarid och signatur

Datum, användarid och signatur

Central
instans
blad

Firmateckning kontrollerad

(aug 18)
1 (3)

Avtal är granskade, underskrivna och arkiveras på kontor

9336
E022

Bilagan skickas till Nordea, P1607, 105 71 Stockholm, om det rör Företagspaketet.
I annat fall skickas bilagan till Nordea, P1608, 105 71 Stockholm.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.

Blad 1 (1)

Användare och behörigheter
Internetbanken Företag
Bilaga till 9130, 9131, 9592
Kunden

Företag/Förening

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnr)

Organisationsnummer

Banken
Användare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

516411-1683

För- och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress

Mobilnummer

Postnummer och ort

Avtalat datum för ändring (ifylles av banken)

Utökad funk- Vi har inte utökad funktionalitet och behöver komplettera med underskrift på separat
bifogad blankett 9131, Internetbanken Företag med utökad funktionalitet.
tionalitet
Lägg till
Fullständig
Behörighet till alla konton och lån. För konton, behörighet att både titta och utanordna.
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
behörighet
Ta bort
Lägg till
TittabehörigEnbart tittabehörighet inklusive registrering av betalningar till alla konton.
(I annat fall tittabehörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
het konton
Ta bort
Lägg till
TittabehörigEnbart tittabehörighet till alla lån.
het lån
Ta bort
Borttag av
Borttag av användares samtliga kontobehörigheter.
behörighet
Ta bort
Nytt PlusGirokonto som öppnas i samband med ett Företagspaket eller separat (ifylls av Nordea)
Specifikation
av
Lägg till
Enbart titta
Kontonummer
behörighet Kontonummer
Lägg till
Lägg till
till enstaka
Ta bort
Enbart titta
Ta bort
Enbart titta
konton
Kontonummer
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Information Som personuppgiftsansvarig behandlar banken personom behand- uppgifter för att leverera de produkter och tjänster som
ling av per- parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex.
sonuppgifter för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen
läs vidare i bankens dataskyddspolicy som finns på
följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta
banken. Dataskyddspolicyn innehåller information om

Underskrift
av firmatecknare
(fullmakt
gäller inte)

Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
Kontonummer
Lägg till
Ta bort
Enbart titta
den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till
information, rättelse, dataportabilitet, etc.
Företagskunder ska vidarebefordra bankens dataskyddspolicy till registrerade hos Kunden vars personuppgifter överförs till och behandlas av banken.

Ort och datum

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Information Kunden ska bifoga kopia på godkänd legitimationshandling för varje person som undertecknat denna blankett.
Att kopian överensstämmer med originalet skall intygas av minst en person, med namnteckning och adress
eller telefonnummer.

K
Kundens
blad
(aug 18)
2 (3)

9336
E022

Detta exemplar behålles av kunden.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.

Blad 1 (2)

Användare och behörigheter
Internetbanken Företag
Ifyllnadsanvisning
För hjälp med att fylla i blanketten, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Sektion
Kunden

Fältnamn

Beskrivning

Företag/Förening

Företagets/föreningens namn.

Organisationsnummer

Företagets/föreningens organisationsnummer.

Utdelningsadress

Företagets/föreningens utdelningsadress.

Postnummer och ort

Företagets/föreningens postadress med postnummer och ort.

Kontaktperson

För- och efternamn på kontaktperson för företaget/föreningen.

Telefon

Telefonnummer, inkl riktnummer, till kontaktpersonen för företaget/
föreningen.

Föregående

Skriv ut

Återställ

Användare
För- och efternamn
(person- och
adressuppgifter uppdateras Personnummer
automatiskt
varje vecka
Utdelningsadress
från SPAR)

Användarens utdelningsadress.
Användarens postadress med postnummer och ort.

Mobilnummer

Användarens mobilnummer.
För att kunna ge en användare behörighet till olika delar av Internetbanken Företag behövs utökad funktionalitet i tjänsten. Därför
behöver en separat ansökan fyllas i och nya villkor godkännas innan
vi kan lägga upp användare och behörigheter.

Fullständig
behörighet

Markera med kryss för tillägg eller borttag av behörighet (titta och
utanordna) till alla företagets/föreningens nuvarande och framtida
konton i samtliga valutor. Vid fullständig behörighet behöver
kontonummer ej specificeras under Specifikation av konton.
Behörighet till enskilda fonder kan ej ges.
Markera med kryss för tillägg eller borttag av enbart tittabehörighet till
alla företagets/föreningens nuvarande och framtida konton i samtliga
valutor. Tittabehörigheten omfattar registrering av betalningar och
filimport.

Tittabehörighet
konton

Behörighet till alla lån

Borttag av
behörighet
Specifikation
av konton
Kundens
underskrift

Användarens personnummer.

Postnummer och ort

Utökad funktionalitet

Tittabehörighet
lån

Användarens för- och efternamn.

Markera med kryss för tillägg eller borttag av tittabehörighet att se alla
företagets/föreningens lån (nuvarande och framtida). Tittabehörighet
kan ej ges till specifika lån.
Markera med kryss om en användares samtliga behörigheter för
kunden skall tas bort.

Kontonummer

Ange kontonummer samt markera med kryss för tillägg (titta och
utanordna), borttag av behörighet eller enbart tittabehörighet till
specifikt konto. Behörighet till enskilda fonder kan ej ges.

Ort och datum

Ange ort och datum för undertecknande av användarbehörighet.

Underskrift av firmatecknare Underskrift av behörig(a) firmatecknare
Namnförtydligande

Förtydligande av namnunderskrift.

K
Kundens
blad
(aug 18)
3 (3)

9336
E022

Detta exemplar behålles av kunden.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr 516411-1683, Bolagsverket, momsreg.nr. 663000-0195.
Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer 2858394-9, Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
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