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Standardiserade termer för vissa av  
Länsförsäkringar Banks betaltjänster 
 
Du har fått information om en betaltjänst i Länsförsäkringar Bank som motsvaras av en 
standardiserad term.  I den här tabellen anger banken den term som gäller för den betaltjänst 
som du fått information om.  
 
Varför ger banken den här informationen?  
 
Enligt lag måste banken ange vissa standardiserade termer i viss information till konsumenter. 
När banken använder egna benämningar på betaltjänster måste de standardiserade termerna 
anges tydligt. Finansinspektionen har beslutat termerna och definitionerna i en förteckning 
(ordlista) över de mest representativa betaltjänsterna. Med hjälp av den standardiserade 
termen ska du kunna jämföra bankens betaltjänst med motsvarande tjänst hos andra banker. 
Du hittar bankens namn på tjänsten och den motsvarande standardiserade termen i den här 
tabellen.  
 
Den här informationen från banken bygger på en mall från Svenska Bankföreningen.  
 
Allmänna kontotjänster 

 

 
 

Betalningar (exklusive kort) 

 

Standardiserad 
term 

Definition Länsförsäkringar 
Banks namn på 
tjänsten 

Tillhandahållande av 

konto 

Kontohållaren tillhandahåller kontot för 

användning av konsumenten. 

Privatkonto 

Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av 

girotjänst. 

Svenska betaltjänster  

• Betala räkningar via 
  internettjänst och mobilapp 

• Manuell Bankgirobetalning 

• Manuell Plusgirobetalning 

Betalning, giro med 

kuverttjänst 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av 

giro och kuverttjänst. 

Privatgiro 

Betalning, Swish På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto och använder sig av 

Swish. 

Swish 

Betalning, till samma 

bank, SEK-konto 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto  i samma bank. 

Överföring till konto  

i Svensk bank 

Överföring 
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Kort och kontanter 

 

 

  

 

 

Betalning, till annan bank, 

SEK-konto 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i en annan bank. 

Överföring till konto  

i Svensk bank 

Överföring 

Stående överföring. till 

konto i samma bank 

På uppdrag av konsumenten utför 

kontohållaren regelbundna överföringar av ett 

fast belopp från konsumentens konto till ett 

annat konto i samma bank. 

Överföringar till  

Svensk bank 

Automatisk överföring 

Stående överföring, till 

konto i annan bank 

På uppdrag av konsumenten utför 

kontohållaren regelbundna överföringar av ett 

fast belopp från konsumentens konto till ett 

annat konto i en annan bank. 

Överföringar till  

Svensk bank 

Automatisk överföring 

Betalning, internationell 

överföring, SEPA-

betalning 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i ett annat land 

genom SEPA-betalning. 

Utlandsbetalningar  

Betalningar till utlandet 

SEPA - betalning 

Betalning, internationell 

överföring, icke- 

SEPA-betalning 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto i ett annat land utan 

att använda sig av SEPA-betalning. 

Utlandsbetalningar  

Betalningar till utlandet 

Normalbetalning 

Tillhandahållande av 

debetkort 

Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort 

kopplat till konsumentens konto. Beloppet för 

varje enskild transaktion som görs med hjälp 

av kortet dras direkt och i sin helhet från 

konsumentens konto. 

Bankkort Privat 

Ungdomskort 

 
 

Studentkort 

Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. Kontantuttag med kort i 

Sverige och EU-land 

Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt  

konto i utlandet. 

Kontantuttag med kort i 

länder utanför EU 

Betalning, debetkort 

utomlands 

På uppdrag av konsumenten överför 

kontohållaren pengar från konsumentens 

konto till ett annat konto när konsumenten 

använder sig av ett Debetkort utomlands. 

Beloppet för varje enskild transaktion som 

görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin 

helhet från konsumentens konto. 

Valutaväxlingspåslag vid 

köp/uttag i utländsk 

valuta 
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