
   

Hej! 

I vår Internetbank kan ni som kund ta emot och skicka information samt kommunicera 
säkert med oss på ett enkelt och smidigt sätt. Här kan ni bland annat se avier, hantera 
behörigheter och få en bättre överblick över ert engagemang.

För att ni ska få behörighet till Internetbanken så behöver vi följande handlingar från er:

 Blanketten Anmäla behörighet - Internetbanken
 Blanketten måste vara komplett ifylld och undertecknad av behöriga firmatecknare. Firmatecknare som 
 undertecknar blanketten Anmäla behörighet – Internetbanken får automatiskt behörigheten 
 Obegränsad behörighet, i enlighet med hos Bolagsverket registerad firmateckningsrätt.

 Vidimerad kopia av ID-handling
 Vidimerad kopia av ID-handling för behöriga firmatecknare. Det är viktigt att kopian är tydlig. ID-handlingen  
 ska vidimeras av  annan person än personen på ID-handlingen. Den intygande personen gör detta genom att  
 skriva datum, underskrift,  namnförtydligande och telefon dagtid.

– Vad menar vi med Ensam eller Tillsammans med annan användare?

 Användaren har rätt att agera Ensam eller Tillsammans med annan användare på Internetbanken. 

 • Ensam - användaren kan själv till exempel tilldela och ta bort användare.

 • Tillsammans med annan användare - en användare ska alltid godkänna det en annan användare har registrerat.  
  Om  användaren till exempel lägger till en ny behörig användare krävs ett godkännande av annan användare.  
  Ett godkännande krävs alltid inom fem (5) dagar.

– Vilka behörigheter kan anges som Tillsammans med annan användare?

 Obegränsad behörighet och Sparbehörighet. Övriga behörigheter gäller alltid Ensam.

– Hur ändras behörigheter på en användare?

 Ändringar sker genom att användaren tas bort och registreras på nytt med den nya gällande behörigheten.  
 Detaljer kring behörigheter återfinns på nästa sida.
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Behörighet Internetbanken

Ifyllda blanketter skickas till: SBAB, Svarspost, 20270900, 171 20 SOLNA. Vi bjuder på portot!

Om något dokument saknas eller är felaktigt ifyllt returnerar vi dokumentet för komplettering. 
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Behörigheter på Internetbanken
Den juridiska personen utser den eller de personer som ska ha behörighet till Internetbanken 
och anger om behörigheten ska gälla Ensam eller Tillsammans med annan användare. 

SBAB erbjuder behörighetsnivåerna: 
Obegränsad behörighet 
Sparbehörighet 
Lånbehörighet 
Tittabehörighet spar & lån 
Tittabehörighet spar 

Tittabehörighet lån

För att få behörighet gäller att personen:  
• har fyllt 18 år
• är folkbokförd i Sverige
• inte har skyddade personuppgifter
• inte är i konkurs
• inte har förvaltare eller näringsförbud

Behörigheten gäller tills den ändras eller återkallas.

Det är endast genom behörighetsnivån Obegränsad behörighet som användaren förfogar över Internetbankens samtliga 
funktioner. För att logga in på Internetbanken måste den behöriga användaren identifiera sig med BankID eller Mobilt BankID.

Behörigheter
(inloggad på Internetbanken)

Obegränsad behörighet 
• tilldela och ta bort behörigheter
• se behörigheter
• öppna placeringskonto
• registrera/signera överföringsuppdrag
• se konton
• skapa kontoutdrag
• skapa engagemangsbesked konton
• avsluta konton (via säkert meddelande)
• se lån
• beställa engagemangsbesked lån

(via säkert meddelande)
• hantera säkra meddelanden

Sparbehörighet 
• se behörigheter
• registrera och signera överföringsuppdrag
• se konton
• skapa kontoutdrag
• skapa engagemangsbesked konton
• avsluta konton (via säkert meddelande)
• se lån
• hantera säkra meddelanden

Lånbehörighet 
• se behörigheter
• se lån
• beställa engagemangsbesked lån (via säkert meddelande)
• hantera säkra meddelanden

Tittabehörighet spar & lån 
• se behörigheter
• se konton
• skapa kontoutdrag
• skapa engagemangsbesked konton
• se lån

Tittabehörighet spar 
• se behörigheter
• se konton
• skapa kontoutdrag
• skapa engagemangsbesked konton

Tittabehörighet lån 
• se behörigheter
• se lån



Underskrift av behöriga firmatecknare 
Som firmatecknare för ovan angiven juridisk person, har jag tagit del av och godkänner ”Allmänna villkor för Internetbanken - 
Juridisk person”. Jag förbinder mig att följa dessa samt godkänner att avtal, uppdrag och instruktioner som lämnas till SBAB 
av behörig person efter identifiering med BankID, Mobilt BankID eller annan av SBAB föreskriven säkerhetslösning för identi-
fiering sker för den juridiska personens räkning och är bindande för den juridiska personen. Undertecknad/e firmatecknare får 
obegränsad behörighet, i enlighet med hos Bolagsverket registrerad firmateckningsrätt för nedan undertecknare.

Bifoga vidimerad kopia av ID-handling för firmatecknare.

Anmäla behörighet - Internetbanken

Namn på juridisk person  Organisationsnummer

Kontaktperson   Telefonnummer 
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Följande personer anmäls som behöriga användare:
Välj endast en behörighet per användare samt om behörigheten gäller Ensam eller Tillsammans med annan användare.
Med Ensam eller Tillsammans med annan användare menar vi hur användaren har rätt att signera på Internetbanken - 
exempelvis göra överföringar, öppna placeringskonton eller tilldela och ta bort behöriga användare.

Behörigheten gäller: 
\ Ensam \ Tillsammans med annan användare

Namn Val av behörighet: 
\ Obegränsad behörighet \ Sparbehörighet 
\ Lånbehörighet*   \ Tittabehörighet spar & lån* 

Personnummer \ Tittabehörighet spar*  \ Tittabehörighet lån* 

Behörigheten gäller:  
\ Ensam \ Tillsammans med annan användare

Namn Val av behörighet: 
\ Obegränsad behörighet \ Sparbehörighet 
\ Lånbehörighet*   \ Tittabehörighet spar & lån* 

Personnummer \ Tittabehörighet spar*  \ Tittabehörighet lån* 

Behörigheten gäller: 
\ Ensam \ Tillsammans med annan användare 

Namn Val av behörighet: 
\ Obegränsad behörighet \ Sparbehörighet 
\ Lånbehörighet*   \ Tittabehörighet spar & lån* 

Personnummer \ Tittabehörighet spar*  \ Tittabehörighet lån* 

*Behörigheter gäller endast Ensam

Ort  Datum  Ort  Datum

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande  Personnummer  Namnförtydligande   Personnummer



* Godkända ID-handlingar är giltigt svenskt ID-kort, giltigt svenskt körkort samt giltigt pass.

Härmed vidimeras ovanstående kopia av ID-handling

Du kan inte vidimera din egen ID-handling.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telefon dagtid

Kopia av ID-handling

Placera din/era ID-handlingar*  
här och kopiera sedan blanketten. 

Kontrollera att underskrift  
samt personnummer syns tydligt. 

Det är viktigt att kopian är tydlig. ID-handlingen ska vidimeras av annan person än personen 
på ID-handlingen. Den intygande personen gör detta genom att skriva datum, underskrift, 
namnförtydligande och telefon dagtid.
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