Checklista bankbyte
Bli kund
Bli kund med hjälp av din legitimation och Mobila BankID. Du får
besked inom en arbetsdag via SMS. Om du redan är bankkund kan du
bortse från detta steg.
Bankbyte – det här gör Länsförsäkringar Stockholm
När du har blivit kund loggar du in i din Internetbank eller
Länsförsäkringars app och trycker på ”meddelandeikonen” uppe i högra
hörnet. Välj kategori ”Bank” och i rubriken skriver du ”Till ’rådgivarens
namn’”. I meddelanderutan behövs följande information:
Konton & kort
 Clearing- och kontonummer till alla privatkonton som ska
avslutas.
- Om gemensamma privatkonton finns, specificera vilka de är.
- Det är viktigt att du slutar använda ditt bankkort. I annat fall
finns risk att vi inte kan avsluta era konton enligt plan.
 Specificera vilket eller vilka konton dina Autogiron är kopplade
till.
 Specificera vilket konto du vill få in pengar från
Försäkringskassan, Skatteverket samt Pensionsmyndigheten.
Spara
 Clearing och kontonummer till alla sparkonton som ska avslutas.
- Om gemensamma sparkonton finns, specificera vilka de är.
 Kontonummer till alla fondkonton som ska flyttas.
- Specificera vilka fonder som finns på respektive fondkonto.
 Kontonummer till alla Investeringssparkonton (ISK) som ska
flyttas.
- Specificera vilka fonder och/eller värdepapper som finns på
respektive ISK.
- Om du har aktier, specificera antalet andelar per aktie.
 Depånummer eller VP-kontonummer för de värdepapper som
ska flyttas.
- Specificera vilka värdepapper som ska flyttas samt antalet
andelar per aktie.

 Kontonummer till IPS-konto som ska flyttas.
 Kontonummer till alla skogskonton som ska flyttas där
ursprungliga beskattningsåret framgår.
 Om du har en kapitalförsäkring – kontakta din rådgivare på
Länsförsäkringar Stockholm för vidare information.
Vad händer nu?




Bytet av Autogiron sker i mitten av nästkommande månad.
Vi avslutar kontona i din gamla bank i början på månaden efter
att dina Autogiron har flyttats.
Vi skickar flyttuppdrag av eventuella fonder och värdepapper på
fondkonto, Investeringssparkonto (ISK) och IPS enligt
överenskommelse. Normalt tar det ca 2-4 veckor till innehaven är
flyttade.

Det här gör du
Inkomster
 Anmäl ditt nya kontonummer till din arbetsgivare för att få in din
lön till Länsförsäkringar Stockholm.
 Anmäl ditt nya konto hos Swedbanks kontoregister vilket avser
utbetalningar från till exempel A-kassan och CSN.
Utgifter
 Betala först dina inkomna E-fakturor i din gamla Internetbank.
Avanmäl dem därefter direkt och anmäl på nytt i
Länsförsäkringars Internetbank.
 Överför pengar till ditt nya konto hos Länsförsäkringar för
vardagliga utgifter. Kom ihåg att lämna tillräckligt med pengar på
ditt gamla konto för att täcka fakturorna under
övergångsperioden.
Tjänster
 Om du har tjänster kopplade till ditt gamla bankkort (exempelvis
Spotify och Netflix) så måste du ändra dessa till ditt nya
kortnummer.
 Om du har Swish kopplat till din gamla bank aktiverar du det på
nytt i vår Internetbank eller app.
Kontrollera slutligen att allting är flyttat från din gamla bank.

