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C

Blad 1 (1)

Central 
instans 
blad

Byte av säkerhetslösning 
Personlig inloggning - Avtal

Användare 3 
med full 
behörighet c/o

Postnummer och ort

Utdelningsadress

PersonnummerFör- och efternamn

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Kunden

c/o

För- och efternamn Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

c/o

Postnummer och ort

Utdelningsadress

PersonnummerFör- och efternamn

Säkerhetslösningen i Internetbanken Företag är individbaserad. Nedan anges användare med full behörighet 
var för sig till kundens samtliga nuvarande och framtida konton och lån. För konton gäller behörighet att både 
titta och signera betalningar. För lån gäller behörighet att titta.

Nya villkor innebär att du får tillgång till full funktionalitet i tjänsten, även nya funktioner som utvecklas i framtiden. 
Uppgraderingen innebär ingen kostnad.

Användare 1 
med full 
behörighet

Användare 2 
med full 
behörighet

Företag/Förening Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer (även riktnr)Kontaktperson

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Ansökan skickas till Nordea, P1608, 105 71 Stockholm.

Banken Nordea Bank Abp, filial i Sverige - nedan kallad Banken 
Organisationsnummer

516411-1683

Ytterligare 
användare 
och tjänster

Om kunden har flera användare, användare som endast ska ha tittabehörighet och/eller signering två i förening 
kan blankett Användare och behörighet och/eller Signering två i förening skrivas ut på nordea.se/
företagsbroschyrer.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som 
parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. 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 
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.

Information 
om 
behandling 
av person- 
uppgifter

Underskrift 
av 
firmatecknare 
(fullmakt 
gäller inte)

Underskrift av firmatecknare Underskrift av firmatecknare

Ort och datum Ort och datum

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. 

Utökad funktionalitet för Internetbanken Företag

Bankens 
noteringar

Datum, användarid och signatur

Datum, användarid och signatur

ID-kontroll utförd

Firmateckning kontrollerad
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K

Kundens 
blad

Blad 1 (1)

Användare 3 
med full 
behörighet c/o

Postnummer och ort

Utdelningsadress

PersonnummerFör- och efternamn

Kunden

c/o

För- och efternamn Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

c/o

Postnummer och ort

Utdelningsadress

PersonnummerFör- och efternamn

Säkerhetslösningen i Internetbanken Företag är individbaserad. Nedan anges användare med full behörighet 
var för sig till kundens samtliga nuvarande och framtida konton och lån. För konton gäller behörighet att både 
titta och signera betalningar. För lån gäller behörighet att titta.

Användare 1 
med full 
behörighet

Användare 2 
med full 
behörighet

Företag/Förening Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefonnummer (även riktnr)Kontaktperson

Banken Nordea Bank Abp, filial i Sverige - nedan kallad Banken 
Organisationsnummer

516411-1683

Ytterligare 
användare 
och tjänster

Om kunden har flera användare, användare som endast ska ha tittabehörighet och/eller signering två i förening 
kan blankett Användare och behörighet och/eller Signering två i förening skrivas ut på nordea.se/
företagsbroschyrer.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som 
parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. 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 
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.

Information 
om 
behandling 
av person- 
uppgifter

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. 

Byte av säkerhetslösning 
Personlig inloggning - Avtal

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Jag har Mobilt BankID. 
Ingen separat säkerhetslösning skickas.

Underskrift 
av 
firmatecknare 
(fullmakt 
gäller inte)

Ort och datum Ort och datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Nya villkor innebär att du får tillgång till full funktionalitet i tjänsten, även nya funktioner som utvecklas i framtiden. 
Uppgraderingen innebär ingen kostnad.

Utökad funktionalitet för Internetbanken Företag

Bankens 
noteringar

Datum, användarid och signatur

Datum, användarid och signatur

ID-kontroll utförd

Firmateckning kontrollerad

Underskrift av firmatecknare Underskrift av firmatecknare
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Blad 1 (1)
Central
instans
blad
Byte av säkerhetslösning
Personlig inloggning - Avtal
Användare 3 med full
behörighet
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Kunden
Säkerhetslösningen i Internetbanken Företag är individbaserad. Nedan anges användare med full behörighet
var för sig till kundens samtliga nuvarande och framtida konton och lån. För konton gäller behörighet att både
titta och signera betalningar. För lån gäller behörighet att titta.
Nya villkor innebär att du får tillgång till full funktionalitet i tjänsten, även nya funktioner som utvecklas i framtiden.
Uppgraderingen innebär ingen kostnad.
Användare 1 med full
behörighet
Användare 2 med full
behörighet
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Ansökan skickas till Nordea, P1608, 105 71 Stockholm.
Banken
Nordea Bank Abp, filial i Sverige - nedan kallad Banken 
Organisationsnummer
516411-1683
Ytterligare användare och tjänster
Om kunden har flera användare, användare som endast ska ha tittabehörighet och/eller signering två i förening kan blankett Användare och behörighet och/eller Signering två i förening skrivas ut på nordea.se/företagsbroschyrer.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. 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 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.
Information
om behandling av person- uppgifter
Underskrift av firmatecknare (fullmakt gäller inte)
Underskrift av firmatecknare
Underskrift av firmatecknare
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. 
Utökad funktionalitet för Internetbanken Företag
Bankens
noteringar
Datum, användarid och signatur
Datum, användarid och signatur
ID-kontroll utförd
Firmateckning kontrollerad
8.0.1291.1.339988.308172
K
Kundens
blad
Blad 1 (1)
Användare 3 med full
behörighet
Kunden
Säkerhetslösningen i Internetbanken Företag är individbaserad. Nedan anges användare med full behörighet
var för sig till kundens samtliga nuvarande och framtida konton och lån. För konton gäller behörighet att både
titta och signera betalningar. För lån gäller behörighet att titta.
Användare 1 med full
behörighet
Användare 2 med full
behörighet
Banken
Nordea Bank Abp, filial i Sverige - nedan kallad Banken 
Organisationsnummer
516411-1683
Ytterligare användare och tjänster
Om kunden har flera användare, användare som endast ska ha tittabehörighet och/eller signering två i förening kan blankett Användare och behörighet och/eller Signering två i förening skrivas ut på nordea.se/företagsbroschyrer.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. 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 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.
Information
om behandling av person- uppgifter
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. 
Byte av säkerhetslösning
Personlig inloggning - Avtal
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Jag har Mobilt BankID.
Ingen separat säkerhetslösning skickas.
Underskrift av firmatecknare (fullmakt gäller inte)
Nya villkor innebär att du får tillgång till full funktionalitet i tjänsten, även nya funktioner som utvecklas i framtiden.
Uppgraderingen innebär ingen kostnad.
Utökad funktionalitet för Internetbanken Företag
Bankens
noteringar
Datum, användarid och signatur
Datum, användarid och signatur
ID-kontroll utförd
Firmateckning kontrollerad
Underskrift av firmatecknare
Underskrift av firmatecknare
P003
***blanketten finns också som tryckt = T ***
2018-06-01 P003 LSP2 ändringar.  LL
2018-04-25 P002 Ändrad p g a GDPR, + ev ändrad logga. AP
2014-01-16 P001 Ny blankett (2012-000892) AP
Lena Saarela
Anpe
Byte av säkerhetslösning från SmarSec till e-Kod - Avtal
2018-07-04
2014-01-16
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