Anmälan av konto för löneinsättning
Härjedalens kommun kommer fr o m oktober 2010 att använda sig av Swedbank för utbetalning av din lön.
För att säkerställa att lönen betalas ut till rätt konto ska du anmäla ditt kontonummer till Swedbank.
Det gör du genom något av följande alternativ:
Anmäl ditt konto genom att gå in på www.swedbank.se/kontoregister Inloggning sker med e-legitimation.
Eller
Gå in på närmaste Swedbankskontor och ta med denna blankett.
Eller
Skicka till Swedbank i bifogat svarskuvert.
Uppgift om clearing- och kontonummer finner du alltid på kontoutdraget från din bank.
Kontonummer består av två delar. Clearingnummer som oftast är fyrsiffrigt och därefter kontonummer med
varierande antal siffror. Swedbank/Sparbankerna har 5 siffror i clearingnumret, t.ex. 8150-5 XXXXXX.
Ange då alla fem siffror, i detta fall 81505. Har du personkonto i Nordea där kontonumret är detsamma som
ditt personnummer anger du 331 som clearingnummer.
Efternamn, Förnamn

Personnummer (12 siffror)

Utdelningsadress
Postnummer

Ort

Telefon (dagtid inklusive riktnummer)

e-postadress

Jag vill fortsättningsvis ha mina utbetalningar insatta på nedanstående konto
Bankens namn
Clearingnummer

Kontonummer

Underskrift
Datum

Namnteckning

Jag vill öppna ett nytt konto i Swedbank.
Frågor hänvisas till Swedbank på telefon 0680-71 41 10.

Elektroniska lönespecifikationer
Som anställd i Härjedalens kommun kan du erhålla din lönespecifikation elektroniskt.
e-lönebeskedet presenteras antingen via din internetbank eller via tjänsten e-dokument beroende på
vilken bank du har ditt lönekonto i.
e-lönebeskedet presenteras på samma sätt, oavsett tjänst och lagras i 18 månader.
Anmälan om e-lönebesked gör du själv via:
•Internetbanken om du har ditt lönekonto i Swedbank/Sparbank eller Nordea
•Tjänsten e-dokument www.swedbank.se/edokument om du har ditt lönekonto i t ex, Handelsbanken,
SEB, Danske Bank, Skandiabanken eller annan bank.

Information och villkor avseende Swedbanks åtagande och registerhållning.

Bankens uppdrag
Härjedalens kommun har uppdragit till Swedbank att förmedla utbetalning av lön, reseersättning
och dylikt för sina anställda. Utbetalning kommer att ske genom insättning på löntagarens konto
i enlighet med de kontouppgifter som löntagaren angivit i denna anmälan.
Ändring eller nyregistrering av kontouppgifter
Om löntagaren framledes vill ändra/registrera uppgifter avseende kontonummer och mottagande
bank skall löntagaren omgående anmäla detta till Swedbank som på Härjedalens kommuns uppdrag
ombesörjer registrering av dessa uppgifter. Anmälan av ändring eller nyregistrering sker via:
•
Swedbank eller Sparbank
•
www.swedbank.se/kontoregister ”Anmälan till Swedbanks kontoregister ” med e-legitimation
•
Löntagarens bank (som förmedlar uppgifterna till Swedbank)
För att utbetalning skall ske på angiven dag till rätt kontonummer, måste ändrade
uppgifter vara Swedbank tillhanda senast 4 bankdagar före utbetalningsdagen.

Personuppgifter i kontoregister m. m
Med anledning av detta uppdrag uppdaterar Swedbank sitt kontoregister med de uppgifter
löntagaren angivit i denna anmälan och anmälda ändringar. Det register över de anställda och
deras bankkontonummer som förvaltas av löneförmedlande bank löper under Banksekretess.
Swedbank är ansvarig för uppgifterna i kontoregistret enligt personuppgiftslagen (PUL).

