
 

 

BESTÄLLNING AV FILTJÄNSTER - Befintligt Bankgiro i Ekobanken: _____________________ 

Vi önskar skicka betalningar och/eller löner via fil.  

Bankgiro Leverantörsbetalningar 

Bankgiro Lön 

Bankgiro Inbetalningar (OCR) 

 

Filkommunikation 

 Via Ekobankens internetbank 

 Via servicebyrå, med nummer: ______________ 

 

               Behörigheter enligt nedan  

                   Namn o personnummer: _______________________________________________ 

Endast ladda upp och läsa 

Endast signera och läsa Telefon och e-post: ________________________ 

Ladda upp och signera 

Signera, ladda upp o läsa 

                   Namn o personnummer: _______________________________________________ 

Endast ladda upp och läsa     

Endast signera och läsa Telefon och e-post: ________________________ 

Ladda upp och signera 

Signera, ladda upp o läsa 

                   Namn o personnummer: _______________________________________________ 

Endast ladda upp och läsa 

Endast signera och läsa Telefon och e-post: ________________________ 

Ladda upp och signera 

Signera, ladda upp o läsa 

 

 
Ort och datum: _____________________ Telefon och e-post: __________________________ 
 
Namn och organisationsnummer: _________________________________________________ 
 
Underskrift firmatecknare 1: _____________________________________________________  
 
Namnförtydligande firmatecknare 1: ______________________________________________ 
 
Underskrift firmatecknare 2: _____________________________________________________   
 
Namnförtydligande firmatecknare 2: _______________________________________________ 
 
Skicka blanketten per post till Ekobanken, Box 64, 153 22 JÄRNA. Bifoga följande: 
• Vidimerad kopia av id-handling (gäller för firmatecknare samt de som ska ha fullmakt till internetbanken).  
• Bevittnad kopia av senaste årsmötesprotokoll samt styrelseprotokoll (gäller för ideell förening). 
• Registreringsbevis, inte äldre än 3 månader (gäller för stiftelse). 
Det är av största vikt att banken meddelas omedelbart efter en ändring av firmatecknare. Meddela även 
eventuell adressändring till oss samt kontaktuppgifter till aktuella firmatecknare. 
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