Ansökan på kontor – Banktjänster
för barn/ungdom, 0-18 år

Barnets personuppgifter
Efternamn, förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Barnets mobilnummer för Swish

Postnummer och ort

Förmyndares telefon/mobilnummer

Ansökan gäller
Privatkonto – som används av barn/ungdom
Kontot står i barnets namn. I kontot ingår tillgång till internet- och telefonbank samt app och kontor.
Till privatkontot kopplas:
Ungdomskort
Swish för att ta emot och skicka pengar med beloppsgräns på      kronor
Mobilt SäkerhetsID för att logga in i internetbanken, se och flytta pengar mellan egna konton, hämta koden för att aktivera kortet och Swish.
Tillägg från 16 år
 Bankdosa och Mobilt BankID för att kunna identifiera sig utanför Länsförsäkringar, flytta pengar mellan konton och göra betalningar.
Dosan behövs för att ansöka om BankID. Den hämtas av ungdomen på kontoret, som sedan själv ansöker om BankID och Swish i internetbanken
Sparkonto – som används av barn/ungdom
 Kontot står i barnets namn. Kontot nås med egen inloggning via internet- och telefonbank, app eller kontor.
Information till förmyndarna
 Insättningar till privat- och sparkontot betraktas som en gåva och är barnets tillgångar enligt Föräldrabalken. Ni har insyn på konton via app och
internetbank till barnet är 18 år. Ni kan även använda privat- och sparkontot var för sig på kontor, exempelvis för att flytta/ta ut pengar.

Sparkonto - som används av barnet från 18 år
Kontot står i barnets namn, innan 18 år kan barnet inte nå det via internet- och telefonbank, app eller kontor.
Vi använder ovan konto var för sig via telefonbank och kontor.
Vi använder ovan konto gemensamt via kontor och måste vara närvarande tillsammans på kontoret för att göra ett ärende.
Information till förmyndarna
 
Insättningar till sparkontot betraktas som en gåva och är barnets tillgångar enligt Föräldrabalken. Ni har insyn på kontot via app och internetbank till
barnet blir 18 år och väljer själva hur kontot ska användas, exempelvis för att flytta/ta ut pengar.

Underskrift av förmyndare

Jag/vi ansöker om ovanstående konto/konton/tilläggstjänster och godkänner att barnet/ungdomen själv får använda dessa där vi gjort det valet. Som förmyndare
kan vi var för sig ändra beloppsgränsen för Swish. Vi är medvetna om att de personuppgifter som jag/vi lämnar till banken i samband med ansökan används av
banken för att kunna handlägga ansökan och de administrativa processer som medföljer samt för att ge en god service. Jag/vi har rätt att en gång om året få
veta vad som registrerats om mig/oss samt att få rättelse gjord av eventuell felaktig uppgift. Jag/vi ska i så fall vända mig/oss till banken.
Förmyndare 1

Förmyndare 2

Underskrift

Underskrift

Efternamn, förnamn

Efternamn, förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Personnummer

Telefonnummer
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Fortsätt på nästa sida om inte båda förmyndarna är med på kontoret.

Länsförsäkringar Bank AB (publ) Postadress: 106 50 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnummer: 516401-9878

Om inte båda förmyndarna är med på kontoret

Om ni är två förmyndare behöver båda godkänna att barnet får ovanstående tjänster. Kan inte båda vara med när konto öppnas, vänligen fyll i fullmakten
och ta med till kontoret.
Förmyndare som ger fullmakten
Jag ger fullmakt till den andra förmyndaren att skaffa de ikryssade produkterna/tjänsterna ovan, samt teckna och godkänna de avtal som hör till dessa.
Underskrift

Efternamn, förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Kom ihåg
Ta med kopia av Id-handling på den förmyndare som ger fullmakten. Den ska även vara bevittnad av två personer.
Förmyndare som får fullmakten
Underskrift

Efternamn, förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Bevittna namnteckning
Två personer behöver bevittna namnteckningen av förmyndaren som ger fullmakten.
Underskrift

Underskrift

Efternamn, förnamn

Efternamn, förnamn

Personnummer

Telefonnummer

Personnummer

Telefonnummer

Bankens noteringar – Markera typ av id-handling och fyll i id-handlingens nummer
Identitetskontroll – Förmyndare 1
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.
Körkort, referensnummer

SIS-märkt id-kort, SISnummer

EU-pass, passnummer

Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer

Personnummer:
Signatur handläggare

Pass (ej EU-pass), passnummer
Identitetskontroll – Förmyndare 2
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.
Körkort, referensnummer

SIS-märkt id-kort, SISnummer

EU-pass, passnummer

Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer

Personnummer:
Signatur handläggare

Pass (ej EU-pass), passnummer
Vid kontroll utan kunds närvaro (utför följande åtgärder enligt nedan)
Kontrollera kundens uppgifter mot externt register, och

Signatur handläggare

Inhämta vidimerad kopia av id-handling, eller

Skicka bekräftelse till folkbokföringsadress

Distansidentifiering av vårdnadshavare

Beviljas (datum)

Handläggare

Ort och datum

Avslag (datum)

Handläggare

Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Privatkonto

Sparkonto

Sparkonto

Lämna ut säkerhetsdosa till kontohavaren på kontor
Kontohavarens efternamn och förnamn
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Kontohavarens underskrift

Kontohavarens namnförtydligande

Markera typ av id-handling och fyll i id-handlingens nummer
Identitetskontroll – Kontohavare
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.
Körkort, referensnummer

SIS-märkt id-kort, SISnummer

EU-pass, passnummer

Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer

Pass (ej EU-pass), passnummer

Personnummer:
Signatur handläggare

