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Användare och behörigheter 
Internetbanken Företag 
Bilaga till 9130, 9131, 9234, 9242

Tittabehörig- 
het konton

Central 
instans 
blad

C

Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Bilagan skickas till Nordea, P1608, 105 71 Stockholm.

Kunden

Underskrift av firmatecknare 

516406-0120Nordea Bank AB (publ)Banken

Underskrift 
av firma-
tecknare 
(fullmakt 
gäller inte)

Användare

Organisationsnummer

Lägg till
Ta bort

Behörighet till alla konton, både titta och utanordna. 
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)

Fullständig 
behörighet

Lägg till
Ta bort

Enbart tittabehörighet till alla konton. 
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)

Borttag av 
behörighet Ta bort Borttag av användares samtliga kontobehörigheter.
Specifikation 
av 
behörighet 
till enstaka 
konton

Information 
om behand-
ling av per-
sonuppgifter

Personuppgifter som kunden/användaren lämnar i sam-
band med intresseanmälan/ansökan/avtal eller som i öv-
rigt registreras i samband därmed behandlas av banken 
för förberedelse och administration av den berörda 
tjänsten. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom 
ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske 
hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag 
som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Om kunden/användaren vill få information om vilka 
personuppgifter om honom eller henne som be-
handlas av banken kan kunden skriftligen begära 
detta hos Nordea Bank AB (publ), Personuppgifts-
ansvarig, 105 71 Stockholm.  Kund/användare som 
vill begära rättelse av felaktig eller missvisande 
uppgift kan vända sig till banken på ovan angiven 
adress.

Ta bort
Lägg till

Enbart titta Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Ta bort
Lägg till

Enbart titta

Enbart titta

Enbart titta

Enbart titta

Enbart titta

Enbart titta

Enbart titta

Tittabehörig- 
het lån

Lägg till
Ta bort Enbart tittabehörighet till alla lån. 

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.

Bankens 
noteringar ID-kontroll utförd

Datum,  användarid och signatur

Beviljad

Företag/Förening

Utdelningsadress

Organisationsnummer

Postnummer och ort

Kontaktperson Telefonnummer (även riktnr)

Befintligt SmartSec fleranvändar-id Personnummer

För- och efternamn

Utdelningsadress Postnummer och ort

Kontonummer 

Kontonummer 

Kontonummer 

Kontonummer 

Kontonummer 

Kontonummer Kontonummer 

Kontonummer 

Ort och datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Nytt PlusGirokonto som öppnas i samband med ett affärspaket eller separat (ifylls av Nordea).

Ta bort
Lägg till

Enbart titta
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Kundens 
blad

K

Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm

Telefon

Kunden
Företag/Förening

Kontaktperson

Sektion

Kundens 
underskrift

Postnummer och ort

Utdelningsadress

Användare 
(person- och 
adressuppgif-
ter uppdateras 
automatiskt 
varje vecka 
från SPAR)

För- och efternamn

Postnummer och ort

Utdelningsadress 

Fullständig 
behörighet

Titta- 
behörighet 
konton

Borttag av 
behörighet
Specifikation 
av konton

Fältnamn Beskrivning

Företagets/föreningens namn.

Organisationsnummer Företagets/föreningens organisationsnummer.

Företagets/föreningens utdelningsadress.

Företagets/föreningens postadress med postnummer och ort.

För- och efternamn på kontaktperson för företaget/föreningen.

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

Användarens postadress med postnummer och ort.

Användarens utdelningsadress.

Användarens för- och efternamn.

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 inte registrering av betalningar och 
överföringar.

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.

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.Behörighet till alla lån

Ort och datum

Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Ange ort och datum för undertecknande av användarbehörighet.

Underskrift av behörig(a) firmatecknare

Förtydligande av namnunderskrift.

Befintligt SmartSec 
fleranvändar-id Om användaren idag använder ett SmartSec-kort med användar-id 

9999XXXXXX för att logga in i Internetbanken Företag, ange denna 
användaridentitet i fältet. Fältet behöver inte fyllas i för helt nya 
användare.

Personnummer Användarens personnummer.

Titta- 
behörighet 
lån

För hjälp med att fylla i blanketten, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.

Detta exemplar behålles av kunden.

Användare och behörigheter 
Internetbanken Företag 
Ifyllnadsanvisning
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Användare och behörigheter
Internetbanken Företag
Bilaga till 9130, 9131, 9234, 9242
Tittabehörig- het konton
Central instans
blad
C
Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm
Bilagan skickas till Nordea, P1608, 105 71 Stockholm.
Kunden
Underskrift av firmatecknare 
516406-0120
Nordea Bank AB (publ)
Banken
Underskrift av firma-tecknare (fullmakt gäller inte)
Användare
Organisationsnummer
Lägg till
Ta bort
Behörighet till alla konton, både titta och utanordna.
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
Fullständig behörighet
Lägg till
Ta bort
Enbart tittabehörighet till alla konton.
(I annat fall behörighet till enstaka konton enligt nedan kontospecifikation.)
Borttag av behörighet
Ta bort
Borttag av användares samtliga kontobehörigheter.
Specifikation av behörighet till enstaka konton
Information om behand-ling av per-sonuppgifter
Personuppgifter som kunden/användaren lämnar i sam-band med intresseanmälan/ansökan/avtal eller som i öv-rigt registreras i samband därmed behandlas av banken för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.
Om kunden/användaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som be-handlas av banken kan kunden skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (publ), Personuppgifts-ansvarig, 105 71 Stockholm.  Kund/användare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till banken på ovan angiven adress.
Ta bort
Lägg till
Enbart titta
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Ta bort
Lägg till
Enbart titta
Enbart titta
Enbart titta
Enbart titta
Enbart titta
Enbart titta
Enbart titta
Tittabehörig- het lån
Lägg till
Ta bort
Enbart tittabehörighet till alla lån. 
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.
Bankens
noteringar
ID-kontroll utförd
Datum,  användarid och signatur
Beviljad
Ta bort
Lägg till
Enbart titta
Blad 1 (1)
Kundens
blad
K
Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr 516406-0120/SE663000019501. Styrelsens säte Stockholm
Telefon
Kunden
Företag/Förening
Kontaktperson
Sektion
Kundens
underskrift
Postnummer och ort
Utdelningsadress
Användare (person- och adressuppgif-ter uppdateras automatiskt varje vecka från SPAR)
För- och efternamn
Postnummer och ort
Utdelningsadress 
Fullständig behörighet
Titta- behörighet konton
Borttag av behörighet
Specifikation av konton
Fältnamn
Beskrivning
Företagets/föreningens namn.
Organisationsnummer
Företagets/föreningens organisationsnummer.
Företagets/föreningens utdelningsadress.
Företagets/föreningens postadress med postnummer och ort.
För- och efternamn på kontaktperson för företaget/föreningen.
Telefonnummer, inkl riktnummer, till kontaktpersonen för företaget/föreningen.
Användarens postadress med postnummer och ort.
Användarens utdelningsadress.
Användarens för- och efternamn.
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 inte registrering av betalningar och överföringar.
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.
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.
Behörighet till alla lån
Ort och datum
Underskrift av firmatecknare
Namnförtydligande
Ange ort och datum för undertecknande av användarbehörighet.
Underskrift av behörig(a) firmatecknare
Förtydligande av namnunderskrift.
Befintligt SmartSec fleranvändar-id
Om användaren idag använder ett SmartSec-kort med användar-id 9999XXXXXX för att logga in i Internetbanken Företag, ange denna användaridentitet i fältet. Fältet behöver inte fyllas i för helt nya användare.
Personnummer
Användarens personnummer.
Titta- behörighet lån
För hjälp med att fylla i blanketten, kontakta Kundcenter Företag, telefon 0771-350 360.
Detta exemplar behålles av kunden.
Användare och behörigheter
Internetbanken Företag
Ifyllnadsanvisning
E005
SPARAFUNKTION ***C-version finns för CMS*** också ut på nordea.se***
2010-01-19 E005 Förtydligande av text i behörighets- och specfälten AP
2009-11-23 E004 Nytt fält in under "Specifikation av konton"
2009-06-06 E003 Ändringar från Hjälmstedt.  LL
2009-03-30 E002 Ordet "Företag" in på flera ställen. AP
2009-01-13 E001 Ny blankett.  /LL
Cecilia Törnbom/Lena Berndtsson
2009-01-13
Cash Management Services
Lars Ljungh
Internetbanken, Användare och behörigheter, Bilaga till 9130,9131, 9234, 9242
2009-06-17
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	knp_nastaSida: 
	knp_skrivUt: 
	knp_rensaData: 
	flt_Foretag: 
	flt_Utdelningsadress: 
	flt_txtPersonNr: 
	flt_PostnrOrt: 
	flt_Kontaktperson: 
	Telefon (max 20 tecken): 
	flt_SmartSecAnvID: 
	Ange personnummer enligt exempelvis 19010101-9990. Om personen inte har tilldelats svenskt personnummer uteslut de fyra sista siffrorna.: 
	flt_ForEfternamn: 
	flt_UtdelningsadressAnv: 
	flt_PostnrOrtAnv: 
	ksr_BehorLaggtill: 
	ksr_BehorTabort: 
	ksr_TittaLaggtill: 
	ksr_TittaTabort: 
	ksr_LanLaggtill: 
	ksr_LanTabort: 
	ksr_BorttagTabort: 
	flt_Kontonr1: 
	ksr_Spec1Laggtill: 
	ksr_Spec1Tabort: 
	ksr_Spec1Enbart: 
	flt_Kontonr2: 
	ksr_Spec3Enbart: 
	flt_Kontonr4: 
	ksr_Spec6Enbart: 
	ksr_Spec6Tabort: 
	ksr_Spec6Laggtill: 
	flt_Kontonr6: 
	ksr_Spec5Enbart: 
	ksr_Spec5Tabort: 
	ksr_Spec5Laggtill: 
	flt_Kontonr5: 
	ksr_Spec4Laggtill: 
	ksr_Spec4Tabort: 
	ksr_Spec4Enbart: 
	ksr_Spec3Tabort: 
	ksr_Spec3Laggtill: 
	flt_Kontonr3: 
	ksr_Spec2Laggtill: 
	ksr_Spec2Tabort: 
	ksr_Spec2Enbart: 
	ksr_Spec7Enbart: 
	ksr_Spec7Tabort: 
	ksr_Spec7Laggtill: 
	flt_Kontonr7: 
	ksr_Spec8Enbart: 
	ksr_Spec8Tabort: 
	ksr_Spec8Laggtill: 
	flt_Kontonr8: 
	flt_OrtDatum: 
	flt_Namnfortyd1: 
	flt_Namnfortyd2: 
	flt_PlusGirokontonr: 
	ksr_NyttEnbart: 
	ksr_NyttTabort: 
	ksr_NyttLaggtill: 
	knp_foregaendeSida: 



