Kontoanmälan till
Swedbank kontoregister
För utbetalningar som sker via Swedbank och Sparbankernas Lön & Utbetalningstjänst, säkerställer du att dina insättningar går
till rätt konto genom att anmäla ditt konto (oavsett bank) till Swedbanks kontoregister. Ett svenskt bankkonto registrerar du snabbt
och enkelt via www.swedbank.se/kontoregister med hjälp av e-legitimation, eller på närmaste Swedbank eller Sparbankskontor.
Ta med denna blankett. Konto i utlandet kan endast anmälas på denna blankett via ett Swedbank eller Sparbankskontor.
OBSERVERA
• Du själv måste vara kontohavare eller medkontohavare till kontot du anmäler.
• Kontakta Din bank för att få hjälp med korrekta bankkontouppgifter.

Namn och adress (texta)
Personnummer/Samordningsnummer*

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Land

Landkod

Bankkonto i Sverige
Kontonummer

Clearingnummer

Kontonumret består av två delar, ett clearingnummer och ett kontonummer. Clearingnummer i Swedbank/Sparbank har fem siffror, övriga banker har fyra siffror. Du
hittar ditt kontonummer på kontoutdraget från din bank eller i din internetbank. Har du ett personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer
ska du ange clearingnummer 3300.

Bankkonto i utlandet
IBAN/Kontonummer

Mottagande banks BIC/Swift-kod**

Nationellt ID***

Bankens namn

Landkod

För bankkonto i utlandet måste utbetalarens avtals ID anges:

OBSERVERA att avdrag för bankavgifter kan förekomma vid utbetalningar till konto i utlandet vilket
kan medföra att utbetalt belopp blir lägre än ursprungligt utbetalningsbelopp.

För uppgifternas riktighet ansvarar
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

*Komplett personnummer eller samordningsnummer krävs, 10 siffror.
**IBAN och BIC/Swift obligatoriskt inom EU och EEA. BIC/Swift anges med 8 eller 11 tecken.
***Anmälan av konto i följande länder skall kompletteras med
USA - Fedwire/ABA No.
(9 tecken)
Canada - Transit No.
(9 tecken)
Australia - BSB No.
(6 tecken)
India - IFSC kod
(11 tecken)

Information om behandling av personuppgifter
Swedbank är personuppgiftsansvarig för Swedbank kontoregister. Personuppgifterna behandlas av banken för förberedelse och administration av utbetalningar från
utbetalare som använder utbetalningstjänsten Swedbank Lön och Utbetalningar och för att följa lagar och andra regler. Du har rätt att få veta om dina
personuppgifter behandlas av banken och i så fall få ett s.k. registerutdrag. För mer information om Swedbanks behandling av personuppgifter och dina rättigheter
enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, vänligen gå in på Swedbank.se, kontakta kundcenter eller ditt kontor.
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