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Kunduppgifter

Företagsnamn Organisationsnummer

Adress (gata, box  eller dylikt)  Postadress (postnummer, ortnamn)

Namn Personnummer

Adress (gata, box  eller dylikt)  Postadress (postnummer, ortnamn)

Telefon 

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Avregistrera
Följande person ska avregisteras som Kundens Behörighetsadministratör.

Namn Personnummer

Ort och datum Ort och datum 

Firmatecknares namnunderskrift  Firmatecknares namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande

Firmatecknares personnummer Firmatecknares personnummer

Anmälan / Ändring av
Behörighetsadministratör
Internetbank – Företag

Underskrift av behörig firmatecknare
Vi  befullmäktigar härmed ovan nämnda Behörighetsadministratör att för vår räkning nyttja samtliga tjänster och funktioner i Internetbanken  
enligt vid var tid gällande utbud av tjänster och funktioner. Behörighetsadministratören och de av denne utsedda Behöriga användare  
befullmäktigas härmed att för Kunds räkning godkänna de vid var tid gällande Användarvillkoren för Internetbanken. Uppdraget såsom  
Behörighetsadministratör gäller till dess att det hos Banken skriftligen återkallas. Genom firmatecknares  underskrift bekräftas att vi tagit  
del av och accepterat bifogade Allmänna villkor Internetbank.

Behörighetsadministratörs underskrift
Genom min underskrift bekräftar jag härmed:

–  uppdraget såsom Behörighetsadministratör för ovan nämnd Kund och
–  att jag tagit del av och accepterat Allmänna villkor för Internetbanken som finns på Bankens hemsida.

Behörighetsadministratör
Följande person anmäls såsom Behörighetsadministratör för Kunden. Behörighetsadministratören har tillgång till vid var tid gällande
tjänsteutbud i Internetbanken. Behörighetsadministratören kan i sin tur utse en eller flera Behöriga användare. Behörighetsadministratören  
kan lägga till och ta bort Behöriga användare och begränsa Behörig användares behörighet enligt den funktionalitet som Banken vid var tid  
tillhandahåller i Internetbanken.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på 0771 – 44 00 20 så hjälper vi er. 
Skicka anmälnings-/ändringsblankett och kopia på ID-handling till Landshypotek Bank på adressen nedan. Bifoga alltid aktuellt registreringsbevis.
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OBS! Passkopia ska visa hela bilduppslaget. D.v.s. två sidor.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 0771 – 44 00 20 så hjälper vi er.  
Bifoga alltid aktuellt registreringsbevis.

Kopia av ID-handling
Vi behöver en kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet  
och skydda dig mot obehöriga transaktioner.

FIRMATECKNARE
1. Placera ID-handlingen här
2. Kopiera blanketten

ID-Handling
Anmälan / ändring av Behörighetsadministratör
Internetbank – Företag



Landshypotek Bank AB (publ) 
Box 114, 581 02 Linköping

landshypotek.se 
kundservice@landshypotek.se 
Telefon: 0771-44 00 20  

Org. nr. 556500 - 2762 
Styrelsen har sitt säte  
i Stockholm

Blankett 520  –  December 2022 Sida 3 (3)

OBS! Passkopia ska visa hela bilduppslaget. D.v.s. två sidor.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 0771 – 44 00 20 så hjälper vi er.  
Bifoga alltid aktuellt registreringsbevis.

Kopia av ID-handling
Vi behöver en kopia av din legitimation (ex. körkort, pass eller ID-kort) för att säkerställa din identitet  
och skydda dig mot obehöriga transaktioner.

BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖR
1. Placera ID-handlingen här
2. Kopiera blanketten

ID-Handling
Anmälan / ändring av Behörighetsadministratör
Internetbank – Företag
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