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Företag/Enskild firma, Förening, Stiftelse
Information

Anvisningar

Organisations-
nummer Underskrift

Behörighetshandling
(bestyrkt kopia)

Aktiebolag
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening

Enligt
registreringsbevis

Finns på
registreringsbevis

Firmatecknare enligt
registreringsbevis

Enskild firma Enligt
registreringsbevis

Registreringsbevis
inhämtas av banken,
behöver ej bifogas.

Personnummer Registreringsbevis
inhämtas av banken,
behöver ej bifogas.
F-skattesedel ska bifogas

Ägare

Ideell förening Enligt meddelande
om registrering från
Skatteverket

Obligatoriskt.
Enligt meddelande
om registrering från
Skatteverket

Firmatecknare enligt
justerat protokoll,
namngivna personer
med för och efternamn.
OBS! I protokollet
måste beslut om firma-
tecknare finnas,
antingen var för sig
eller två/flera i förening

Stadgar.
Justerat protokoll, skall
vara daterat, innehålla
föreningens namn,
undertecknat och
bevittnat samt justerat

Stiftelse Enligt
registreringsbevis
eller stiftelseurkund

Obligatoriskt.
Finns på besked från
lokala Skatteverket
eller
registreringsbevis

Firmatecknare enligt
registrerinsbevis eller
enligt justerat protokoll

Registreringsbevis
eller stiftelseurkund
och justerat protokoll

Statlig myndighet
Landsting
Kommun

Enligt
justerat protokoll

Enligt
registreringsbevis

Enligt
justerat protokoll

Justerat protokoll,
max 1 år gammalt

RegistreringsbevisRegistrerat
trossamfund

OBS! Endast befintliga kunder i Nordea kan skicka in ansökan.

Namn

Finns på
registreringsbevis

Firmatecknare enligt
registreringsbevis

Till Ansökan ska kopia bifogas på godkänd legitimationshandling, bevittnad av minst en person med adress eller telefon-
nummer samt namnförtydligande. Avser samtliga firmatecknare/kontohavare som undertecknat blanketten. Även behörig-
hetshandlingar ska bifogas.

Ändring av behörigheten/fullmakten
Bifoga kopia av protokollet, där det ska framgå:
- föreningens fullständiga namn (ej förkortning)
- datum för sammanträdet
- styrelsens sammansättning
- firmatecknare, namngivna personer (med för och efternamn).
- justering
- bevittnat av en person

Ändring av föreningens namn
-  Kopia av justerat protokoll som visar beslut om föreningens
   namnändring.
 - Kopia av registreringsbevis för föreningen.
-  Uppgift om föreningens organisationsnummer.
(Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket)

Anvisningar avseende föreningar

Godkända Svenska identitetshandlingar:

- Identitetskort - SIS-märkt
- Svenskt körkort
- Nationellt identitetskort
- Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare.
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Underskrift
Behörighetshandling
(bestyrkt kopia)
AktiebolagHandelsbolagKommanditbolag
Ekonomisk förening
Enligt 
registreringsbevis
Finns på
registreringsbevis
Firmatecknare enligt
registreringsbevis
Enskild firma
Enligt 
registreringsbevis
Registreringsbevis inhämtas av banken, behöver ej bifogas. 
Personnummer
Registreringsbevis inhämtas av banken,behöver ej bifogas. 
F-skattesedel ska bifogas
Ägare
Ideell förening
Enligt meddelande
om registrering från
Skatteverket
Obligatoriskt.
Enligt meddelande
om registrering från
Skatteverket
Firmatecknare enligt justerat protokoll, namngivna personer med för och efternamn.
OBS! I protokollet 
måste beslut om firma- tecknare finnas, antingen var för sig eller två/flera i förening
Stadgar.
Justerat protokoll, skall vara daterat, innehålla föreningens namn, undertecknat och bevittnat samt justerat
Stiftelse
Enligt 
registreringsbevis
eller stiftelseurkund
Obligatoriskt.
Finns på besked från 
lokala Skatteverket eller 
registreringsbevis
Firmatecknare enligt
registrerinsbevis eller
enligt justerat protokoll
Registreringsbevis
eller stiftelseurkund
och justerat protokoll
Statlig myndighet
Landsting
Kommun
Enligt 
justerat protokoll
Enligt 
registreringsbevis
Enligt 
justerat protokoll
Justerat protokoll,
max 1 år gammalt
Registreringsbevis
Registrerat trossamfund
OBS! Endast befintliga kunder i Nordea kan skicka in ansökan.
Namn
Finns på
registreringsbevis
Firmatecknare enligt
registreringsbevis
Till Ansökan ska kopia bifogas på godkänd legitimationshandling, bevittnad av minst en person med adress eller telefon-nummer samt namnförtydligande. Avser samtliga firmatecknare/kontohavare som undertecknat blanketten. Även behörig- hetshandlingar ska bifogas.
Ändring av behörigheten/fullmakten
Bifoga kopia av protokollet, där det ska framgå:
- föreningens fullständiga namn (ej förkortning) 
- datum för sammanträdet
- styrelsens sammansättning
- firmatecknare, namngivna personer (med för och efternamn).
- justering
- bevittnat av en person 
Ändring av föreningens namn
-  Kopia av justerat protokoll som visar beslut om föreningens
   namnändring.
 - Kopia av registreringsbevis för föreningen.
-  Uppgift om föreningens organisationsnummer.
(Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket)
Anvisningar avseende föreningar
Godkända Svenska identitetshandlingar:
- Identitetskort - SIS-märkt
- Svenskt körkort
- Nationellt identitetskort
- Svenskt pass i vinröd bok utfärdat 1998-01-01 eller senare.
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