
Ansökan gäller

Barnets personuppgifter

 Mobilt BankID 
Mobilt BankID för att logga in i internetbanken, se och flytta pengar mellan egna konton, hämta koden för att aktivera kort och Swish. 

Jag intygar att jag tagit del av och accepterar villkoren för Mobilt BankID. Mobilt BankID kan användas för identifiering och signering hos  
Länsförsäkringar samt utanför Länsförsäkringar. Jag som förmyndare har rätt att avbeställa tjänsten fram till barnet/ungdomen fyllt 18 år.  
Tjänsten är personlig och får endast mottas samt användas av barnet/ungdomen.

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

Underskrift av förmyndare

Underskrift

Personnummer Personnummer

Underskrift
Förmyndare 1 Förmyndare 2

Jag/vi ansöker om ovanstående och godkänner att barnet/ungdomen själv använder Mobilt BankID.

Ansökan på kontor – Mobilt BankID, 0-18 år

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 tjänsten öppnas, vänligen fyll i fullmakten  
och ta med till kontoret.

Förmyndare som ger fullmakten
Jag ger fullmakt till den andra förmyndaren att skaffa Mobilt BankID enligt ovan, samt teckna och godkänna de avtal som hör till dessa.

Förmyndare som får fullmakten

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

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

Underskrift

Underskrift

Personnummer

Personnummer

Underskrift

Efternamn, förnamn

Personnummer Telefonnummer Personnummer Telefonnummer

Underskrift

Efternamn, förnamn



Bankens noteringar – Markera typ av id-handling och fyll i id-handlingens nummer

Markera typ av id-handling och fyll i id-handlingens nummer

Beviljat av Länsförsäkringar Bank AB

Personnummer:

Personnummer:

Personnummer:

Signatur handläggare

Signatur handläggare

Signatur handläggare

Identitetskontroll – Förmyndare 1
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.

Identitetskontroll – Förmyndare 2
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.

Identitetskontroll – Kontohavare
Kontrollen görs genom att visa identitetshandling. Ange både personnummer och id-handlingens nummer.

Vid kontroll utan kunds närvaro (utför följande åtgärder enligt nedan)

 Körkort, referensnummer 

 Körkort, referensnummer 

 SIS-märkt id-kort, SISnummer 

 SIS-märkt id-kort, SISnummer 

 EU-pass, passnummer 

 EU-pass, passnummer 

 Pass (ej EU-pass), passnummer 

 Pass (ej EU-pass), passnummer 

 Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer 

 Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer 

 Inhämta vidimerad kopia av id-handling

Datum

Datum

Handläggare

Distansidentifiering av vårdnadshavare 

Handläggare
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Lämna ut Mobilt BankID till kontohavaren på kontor
Kontohavarens underskrift

Signatur handläggare
 Körkort, referensnummer  SIS-märkt id-kort, SISnummer 

 EU-pass, passnummer  Nationellt/SKV:s id-kort, kortnummer 
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