Anmälan av lönekonto i
Swedbanks kontoregister
Genom att anmäla sitt kontonummer till Swedbanks kontoregister
kan man få sina utbetalningar från företag, myndigheter och
kommuner, som använder Swedbank Lön och Utbetalningstjänst
insatta direkt på sitt bankkonto oavsett vilken bank man har.
Gå in på www.sparbankenskane.se/kontoregister

• För att kontoanmälan skall godkännas ska personnumret
tillhöra kontohavaren eller medkontohavaren.
• Swedbank genomför kontokontroll av samtliga bankkonton
som registrerats i vårt kontoregister. För konto i Swedbank
och Sparbankerna blir ditt konto aktivt för insättning inom
två bankdagar efter registreringen. För konto i andra banker
kan det ta upp till tre bankdagar innan kontot är verifierat
och aktivt för insättning.

Endast myndiga (18år)
Det är enbart möjligt för myndiga (18 år) privatpersoner med
e-legitimation att anmäla sitt kontonummer på Swedbanks
kontoregister.

Omyndiga personer
Kontoanmälan av omyndigs konto görs av den omyndiges
förmyndare på något av Sparbanken Skånes kontor.
Personer som fyllt 16år och som kan legitimera sig på
bankkontoret kan ansluta eget konto som gäller endast för en
utbetalare och behöver då uppge utbetalarens (arbetsgivarens) avtalsnummer.

Undantag
Undantaget är privatpersoner med s.k. samordningsnummer
istället för personnummer som även i fortsättningen kan
anmäla sitt konto utan e-legitimation, i Swedbanks kontoregister. Kontoanmälan utan e-legitimation blir inte aktiv innan
konto är kontrollerat med mottagarens bank. Detta kan ta 2-3
bankdagar.

Saknar du e-legitimation
Privatpersoner som saknar e-legitimation hänvisas till något
av Sparbanken Skånes kontor.

Konto i utländsk bank
Privatpersoner som vill anslutning sitt internationella konto
hänvisas till något av Sparbanken Skånes kontor.

Utbetalningar till olika konto
Om du får flera olika typer av utbetalningar (t ex lön från olika
arbetsgivare) och vill ha dessa till olika konto är du välkommen
att kontakta oss legitimerad på 0771-12 20 00 eller gå in på
ett av Sparbanken Skånes kontor så hjälper vi dig med det.
Har du frågor är du är välkommen att höra av dig till oss på
tel. 0771-12 20 00 eller kontakta din bankrådgivare för mer
information.
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• Kontoanmälan ska göras av privatpersonen själv med
e-legitimation.

