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Kontoanmälan för kapitalkonto Företag medlem 
Alla svar nedan behöver fyllas i för att kontot ska kunna öppnas. 
Kunduppgifter 

Företagsnamn Organisationsnummer 

Adress 

Postnummer Postadress Medlemsnummer  

 
Företagsrepresentant 1 (OBS separat fullmakt måste bifogas signerad) 
 

Företagsrepresentant företag E-post till Företagsrepresentant 

Personnummer Mobilnummer Telefonnummer 

 
Företagsrepresentant 2 (OBS separat fullmakt måste bifogas signerad) 
 

Företagsrepresentant företag E-post till Företagsrepresentant 

Personnummer Mobilnummer Telefonnummer 

 
Företagsrepresentant 3 (OBS separat fullmakt måste bifogas signerad) 
 

Företagsrepresentant företag E-post till Företagsrepresentant 

Personnummer Mobilnummer Telefonnummer 

Företagsrepresentant är kontaktperson för företaget som kommer ha full access under "mina sidor", se ytterligare i fullmakten. 
Företagsrepresentanten måste ha en fullmakt för att företräda företaget. 

 
Konto för utbetalning 
Ange till vilket bankkonto i svensk bank som uttag ska ske. Kontot för uttag ska tillhöra kontohavaren. 
  

Clearingnummer Kontonummer Bank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lantmannenfinans.se/
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Kundkännedom kontohavare 
Finansbolag och banker måste enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
känna sina kunder och ska se till att ha tillräckligt med information om sina kunder och deras transaktioner. Vi 
kommer därför att be er besvara några frågor om företagets ägande och sparande.                                        
Med ”företag” nedan avses den juridiska person som avser öppna sparkonto hos Lantmännen Finans AB, 
detta oberoende av den juridiska personens organisationsform. 

Information om ägande 

Finns det verkliga huvudmän som kontrollerar mer än 25 % av företaget? Frågan ska besvaras både utifrån 
direkt ägande av företaget samt indirekt ägande (d.v.s. ange personer som kontrollerar mer än 25 % av 
moderbolag genom ägande eller rösträtt). I så fall namnge dessa. Eventuell koncernstruktur kan beskrivas på 
baksidan av denna blankett. 
Företag: Verklig huvudman 

Namn Personnummer Ägarstruktur Andel (%) 

                  
Direkt Via bolag 

   

                    
Direkt Via bolag 

   

                 
Direkt Via bolag      

 
Är någon av dessa skatteskyldig i USA? ☐ JA ☐ NEJ 
Är någon av dessa skatteskyldig i annat land än i 
Sverige, i så fall vilket? 

☐ JA ☐ NEJ 

  
Har någon av dessa under de senaste 18 
månaderna haft en viktig offentlig funktion i en 
stat eller en internationell organisation? 
 

☐ JA ☐ NEJ 

Har någon av ovanstående en 
närstående släkting/medarbetare, som 
under de senaste 18 månaderna haft en 
viktig offentlig funktion i en stat eller en 
internationell organisation? 
 

☐ JA ☐ NEJ 

Vad är företagets huvudsakliga verksamhet?  

Hur stor omsättning hade företaget senaste 

räkenskapsåret? 

 

Planerat insättningsbelopp?  

Vad är syftet med kontot hos Lantmännen Finans? ☐ Placering av 
överskottslikvid 

☐ Placering av 
beviljad kredit 

☐ Avyttring av tillgångar Övrigt: 
 

Hur många insättningar planerar ni per år? ☐1-5 ☐6-10 ☐fler än 10 

 
 
 

http://www.lantmannenfinans.se/
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☐ Jag har tagit del av Finansbolagets behandling av personuppgifter 
https://www.lantmannenfinans.se/448d69/siteassets/documents/allmanna-villkor-kapitalkont2021-01-04.pdf  
 
☐ Jag accepterar Finansbolagets kontovillkor och allmänna villkor   
https://www.lantmannenfinans.se/44a510/siteassets/documents/information-e-kapitalkonto-kapitalkonto.pdf  
 
 
Signatur firmatecknare 
 

 Namnteckning firmatecknare 1  Namnförtydligande firmatecknare 1 

 Namnteckning firmatecknare 2  Namnförtydligande firmatecknare 2 

 Namnteckning firmatecknare 3  Namnförtydligande firmatecknare 3 

Ort och datum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lantmannenfinans.se/
https://www.lantmannenfinans.se/448d69/siteassets/documents/allmanna-villkor-kapitalkont2021-01-04.pdf
https://www.lantmannenfinans.se/44a510/siteassets/documents/information-e-kapitalkonto-kapitalkonto.pdf
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Fullmakt kapitalkonto Lantmännen Finans AB 
- Juridisk person 
För allmänna upplysningar och anvisningar för ifyllande av fullmakten, se följande sida. 

Fullmaktsgivare  

Företagsnamn 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefonnummer (även riktnummer) 
 

E-postadress 
 

Fullmaktshavare 

Namn (för- och efternamn) 
 

Personnummer 
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefonnummer (även riktnummer) 
 

E-postadress 

 

Företagsrepresentanten, med stöd av fullmakt ges rätt att företräda fullmaktsgivaren och disponera medel på   
samtliga konton. Fullmakten gäller från och med den dag Finansbolaget godkänner densamma och till med 
den dag den skriftligen återkallas.  

Underskrift fullmaktsgivare (för juridiska personer, behörig(a) firmatecknare)  

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

 
☐ Jag som fullmaktshavare har tagit del av Finansbolagets behandling av personuppgifter 
https://www.lantmannenfinans.se/448d69/siteassets/documents/allmanna-villkor-kapitalkont2021-01-04.pdf  
 
☐ Jag som fullmaktshavare accepterar Finansbolagets kontovillkor och allmänna villkor   
https://www.lantmannenfinans.se/44a510/siteassets/documents/information-e-kapitalkonto-kapitalkonto.pdf  
Underskrift fullmaktshavare   

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

 
Bevittnas 

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

Datum och ort 
 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 
 

OBS! Vänligen bifoga vidimerad kopia på giltig legitimation för behörig(a) firmatecknare 

Nedan fält är för internt bruk av Lantmännen Finans 
Noterat Granskat Aviserat Datum Signatur 

http://www.lantmannenfinans.se/
https://www.lantmannenfinans.se/448d69/siteassets/documents/allmanna-villkor-kapitalkont2021-01-04.pdf
https://www.lantmannenfinans.se/44a510/siteassets/documents/information-e-kapitalkonto-kapitalkonto.pdf
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Allmänna upplysningar  
 
Skicka ifylld fullmakt i original, kopia på giltig legitimation för behörig(a) firmatecknare till: 

Lantmännen Finans 
Box 30192 
104 25 Stockholm 
Lantmännen Finans förbehåller sig rätten att avgöra om fullmakten kan godkännas.  

Fullmakten omfattar de funktioner som finns på ”Mina sidor”.  

Fullmakten gäller från den dag som Finansbolaget accepterar densamma och tills den dag den 
återkallas 

Återkallelse av fullmakten 
Återkallelse av fullmakten kan när som helst göras genom skriftligt meddelande till:  

Lantmännen Finans 
Box 30192 
104 25 Stockholm 
Om fullmaktsgivaren försätts i konkurs eller får förvaltare förordnad för sig upphör fullmakten att gälla 
när Lantmännen Finans har fått kännedom om detta förhållande.  

 

Underskrift av fullmaktsgivaren 
För juridiska personer är det behörig(a) firmatecknare som ska skriva under fullmakten.  
 
Kom ihåg att det ibland krävs att flera personer skriver under för en juridisk person. 
 
Bevittning 
Fullmaktsgivarens namnteckning ska bevittnas av två personer. 
 
Vittnena intygar genom sin namnteckning att fullmaktsgivaren egenhändigt undertecknat fullmakten. 
 
Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter avseende fullmaktsgivare och fullmaktshavare som lämnas till Lantmännen 
Finans i denna fullmakt, kommer att registreras och övrigt behandlas av Lantmännen Finans för 
ändamålet säker identifiering samt att administrera fullmakten och de åtgärder som vidtas inom ramen 
för fullmakten. Det kan också förekomma att personuppgifterna behandlas av andra företag och 
organisationer som Lantmännen Finans samarbetar med i anslutning till tillhandahållandet av det 
konto och tillhörande tjänster som fullmakten avser. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det 
är nödvändigt för ändamålet samt tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Varje registrerad person 
har rätt att få information om vilka personuppgifter om denne som behandlas av Lantmännen Finans 
genom att skriftligen kontakta kundtjänst hos Lantmännen Finans. Registrerad har även rätt att begära 
rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter. Lantmännen Finans behandlar personuppgifter i 
enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen EU 2016/679. 
 
Lantmännen Finans AB  
Sankt Göransgatan 160A  
112 17 Stockholm  
 
dataskyddsombud@lantmannen.com   

http://www.lantmannenfinans.se/
mailto:dataskyddsombud@lantmannen.com
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Vidimerad ID-handling 

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ber vi om en 
vidimerad 
kopia av den/de signerades legitimation. 
 
Vidimering innebär att en annan person än den på ID-kortet skriver sin namnteckning på 
ID-kopian. Den som vidimerar ska även ange ett namnförtydligande och sitt 
telefonnummer. 
 
Observera att vidimeringen måste ske på samma papper som ID-kopian. 
 
Kopia på firmatecknares giltiga ID-handling i nedanstående ruta: 
 

 

Vidimeras av (OBS: Den som vidimerar kan inte vara samma person som på ID-handlingen) 
 
 

………………………………………………… 
Namnteckning (OBS: Inte samma person som på ID-handlingen) 

 
 

………………………………………………….. 
Namnförtydligande (OBS: Inte samma person som på ID-handlingen) 

 
 

…………………………………………………… 
        Telefonnummer till person som vidimerar 
 
 

http://www.lantmannenfinans.se/
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Allmänna villkor Kapitalkonto/ 
e-Kapitalkonto 
 
1. Allmänt 
Lantmännen Finans AB, org. nr 556664-8118, Box 
301 92, 104 25 Stockholm. VAT no 
SE556664811801. Telefon kundtjänst: 010-556 30 
00. Hemsida: www.lantmannenfinans.se  
 
Lantmännen Finans AB, (nedan benämnt 
Finansbolaget), är ett kreditmarknadsbolag med 
tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Tillstånds- 
och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen, Box 
7821, 103 97 Stockholm.  
 
2. Öppnande och förfogande över kontot 

m.m. 
Fysisk person med svenskt personnummer och 
juridisk person med svenskt organisationsnummer, 
(nedan benämnd Kunden), kan öppna kapitalkonto 
hos Finansbolaget. Med kapitalkonto (nedan även 
Konto eller Kontot) avses ett inlåningskonto med 
rörlig ränta avsett för sparande.  
 
Öppnande av Konto kan ske via skriftlig ansökan 
härom. Fysisk person har också möjlighet att öppna 
Konto genom användande av Finansbolagets 
internetportal. Vid skriftlig ansökan om öppnande av 
Konto ska Kunden uppvisa legitimation eller 
registreringsbevis och legitimation för företrädare. 
Kunden ska alltid skriftligen ange ett fördefinierat 
eget konto i svensk bank för att uttag från Kontot ska 
kunna genomföras.  
 
Kontoinnehavaren förfogar över Kontot. 
Kontoinnehavaren ger härmed Finansbolaget 
fullmakt att genomföra de uppdrag som lämnas till 
Finansbolaget av Kunden. Om Kunden är omyndig 
ska Kontot disponeras av förmyndare för denne 
eller den som på annat sätt har legal rätt att 
företräda den omyndige. Om god man eller 
förvaltare utsetts för Kunden bestäms 
dispositionsrätten av de beslut och regler som från 
tid till annan gäller för dessa.  
 
Kunden kan via telefon till Kundtjänst få aktuella 
uppgifter om saldo och disponera över Kontot. 
 
Kunden ska på begäran identifiera sig på av 
Finansbolaget anvisat sätt. Finansbolaget 
förbehåller sig rätten att avgöra om 
identitetshandlingar, fullmakter och övriga 
behörighetshandlingar kan godkännas av 
Finansbolaget. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Finansbolaget utför inte begärt överföringsuppdrag 
om det saknas disponibla medel på Kontot. 
Finansbolaget har inte skyldighet att underrätta 
Kunden om att sådant uppdrag inte har utförts. 
 
Finansbolaget utför betalning endast till det av 
Kunden fördefinierade egna kontot i svensk bank. 
Kunden kan begära utbetalning skriftligen, genom 
att kontakta Finansbolagets kundtjänst per telefon 
alternativt genom internetportalen.  
 
Finansbolaget får göra uttag för täckandet av dels 
utlägg och arvoden för uppdrag som Finansbolaget 
har utfört för Kundens räkning, dels andra till 
betalning förfallna fordringar som Finansbolaget har 
mot Kunden.  
 
 
Finansbolaget har rätt att omedelbart och utan 
avisering spärra kontot vid skälig misstanke om 
obehörigt nyttjande av kontot. Finansbolaget kan 
även spärra konto vid misstanke om att kontot 
används för penningtvätt eller terroristfinansiering. 
Kunden äger vid sådan spärrning inte rätt till 
ersättning av Finansbolaget. 
 
3. Internetportal 
Fysisk person med svenskt personnummer har 
möjlighet att använda Finansbolagets internetportal 
för att öppna och förfoga över Kontot. För att kunna 
använda internetportalen krävs att kunden innehar 
giltig BankId eller e-legitimation. Identifiering av 
kunden, godkännande av kontovillkor, signering av 
uttag och signering av fördefinierat eget bankkonto 
i svensk bank för utbetalningar ska ske med 
BankId/e-legitimationen. Kunden förbinder sig att 
hantera lösenord för BankId/e-legitimation på så 
säkert sätt att ingen obehörig kan komma åt 
lösenordet och lösenordet får endast användas av 
kunden personligen. Misstänker kunden att någon 
obehörig fått tag på lösenordet ska kunden 
omedelbart vända sig till utfärdaren av BankId/e-
legitimationen och spärra lösenordet. Finansbolaget 
är inte ansvarig för den skada som kan uppstå om 
kunden varit oaktsam med lösenordet. 
 
4. Avgifter m. m.  
För närvarande utgår inga avgifter på kontot.  
 
 
 
 
 

 

http://www.lantmannenfinans.se/
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5. Ränta 
Ränta utgår efter den räntesats som vid var tid 
tillämpas av Finansbolaget. Räntan beräknas dag 
för dag med beräkning (365/365). Ränta på belopp 
som sätts in på Kontot beräknas från och med 
kalenderdagen efter insättningsdagen. På uttaget 
belopp beräknas ränta till och med uttagsdagen. 
Räntan kapitaliseras årligen per den 31 december. 
Finansbolaget gör avdrag för preliminärskatt med 
för närvarande 30 %. Skatten betalas in till 
Skatteverket.    
 
Aktuell ränta återfinns på Finansbolagets hemsida 
www.lantmannenfinans.se.    
 
6. Kontots behållning   
Kundens sammanlagda behållning på Kontot får ej 
överstiga 10 MSEK om Kunden är en fysisk person 
och 20 MSEK om Kunden är en juridisk person. 
Finansbolaget har dock rätt att medge att Kunden 
får ha en högre behållning på Kontot än vad som 
anges ovan. 
 
7. Övertrassering av kontot och icke godkänd 

transaktion 
Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. 
Kunden bör vid var tid vara informerad om aktuellt 
disponibelt belopp. Kunden har skyldighet att 
genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt 
underskott på Kontot. Finansbolagets lämnade 
besked om aktuellt saldo och andra uppgifter 
lämnas mot bakgrund av för Finansbolaget kända 
uttag och insättningar.  
 
Kunden ska omedelbart meddela Finansbolaget om 
Kunden får kännedom om icke godkända eller 
felaktigt utförda transaktioner. 
 
8. Behandling av personuppgifter m.m. 
Lantmännen Finans behandlar personuppgifter 
enligt sin personuppgiftspolicy för kapitalkontot, 
som finns bifogad som bilaga längst ned i detta 
dokument.  
 
9. Avtalstid, ändring av kontovillkor, 

uppsägning av konto m. m. 
Kunden har tillgång till de tjänster som 
Finansbolaget vid var tid allmänt erbjuder samtliga 
Kapitalkontohavare, vilka kan komma att förändras. 
Finansbolaget äger rätt att ändra villkoren för 
Kapitalkonto. Information om förändringar 
meddelas kunden via brev. Annan villkorsförändring 
än ränteändringen gäller tidigast fjorton (14) dagar 
efter det att information om ändringen har lämnats. 
 
 
 
 
 

Kunden äger rätt att säga upp Kontot med 
omedelbar verkan. Begäran om avslutande av 
Konto ska lämnas till Finansbolaget skriftligen, 
genom att kontakta Finansbolagets kundtjänst per 
telefon alternativt genom internetportalen. 
Finansbolaget har rätt att skriftligen säga upp Kontot 
med en uppsägningsperiod om trettio (30) dagar. 
Finansbolaget har dock rätt att utan uppsägningstid 
och skriftlig information att avsluta Kontot om saldot 
är 0 kr och inga transaktioner har skett under (1) ett 
år eller om Finansbolaget skäligen kan anta att 
Kunden använder Kontot för att helt eller delvis för 
egen eller annans räkning främja penningtvätt 
och/eller finansiera terrorism eller särskilt allvarlig 
brottslighet.  
 
Innestående medel på Kontot betalas vid avslut 
enbart ut genom överföring till det fördefinierade 
egna kontot.  
 
10. Information enligt Distans- och 

hemförsäljningslag (2005:59) 
Kunden har rätt att frånträda avtalet genom att 
meddela Finansbolaget härom per telefon, post 
eller e-post inom 14 dagar från och med den dag då 
avtalet ingicks (ångerrätt). Finansbolaget ska då så 
snart som möjligt återbetala behållningen till det av 
Kunden fördefinierade egna kontot. 
 
11. Meddelanden m. m. 
Dessa allmänna villkor och det språk som används 
i kontakterna mellan Kunden och Finansbolaget ska 
vara på svenska. Kunden ska meddela 
Finansbolaget skriftligen om ändring av namn, 
adress, telefonnummer och e-postadress eller 
annan omständighet som kan tänkas påverka 
förhållandet mellan Finansbolaget och Kunden. Har 
Finansbolaget sänt meddelande i brev till Kunden 
under den adress som är känd för Finansbolaget 
ska meddelandet anses ha kommit Kunden 
tillhanda senast på den femte (5) dagen efter att det 
avsänts. 
 
12. Begränsning av Finansbolagets ansvar 
Finansbolaget garanterar inte att alla 
funktionaliteter som erbjuds alltid fungerar och är 
inte ansvarigt för skada som kan förorsakas Kunden 
till följd av att Kontot, internetportalen eller något 
tekniskt system som dessa beror av inte kan 
användas p.g.a. driftavbrott, underhåll eller andra 
kommunikationsstörningar hos Finansbolaget eller 
tredje man eller p.g.a. försenad handläggning 
orsakad av säkerhetskontroll hänförlig till BankId/e-
legitimationen eller andra tekniska fel. 
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Finansbolaget är inte ansvarigt för skada som 
uppkommit till följd av att Kunden uppgivit felaktiga 
kontouppgifter avseende det fördefinierade egna 
kontot i svensk bank. 
 
Finansbolaget är inte ansvarigt för skada som beror 
av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
lockout, bojkott, blockad eller annan liknande 
omständighet i Sverige eller utomlands. Förbehållet 
i fråga om strejk, lockout, blockad gäller även om 
Finansbolaget själv vidtar eller är föremål för sådan 
konfliktåtgärd.  
 
Föreligger hinder för Finansbolaget att verkställa 
betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av 
omständighet enligt denna punkt får åtgärden 
skjutas upp tills dess hindret har upphört.  
 
Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte 
ersättas av Finansbolaget om Finansbolaget förfarit 
med normal aktsamhet. Finansbolaget svarar inte i 
något fall för indirekt skada såvida Finansbolaget 
inte varit grovt oaktsam. 
 
 
13. Insättningsgaranti 
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin 
enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 
Insättningsgarantin innebär att om en bank eller 
kreditmarknadsföretag försätts i konkurs garanteras 
varje kund ersättning för sin sammanlagda 
behållning i banken eller kreditmarknadsbolaget på 
konton som omfattas av insättningsgarantin. 
Ersättningen uppgår till högst 1 050 000 kronor.  
Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom 
sju (7) arbetsdagar från den dag då garantin 
utlöstes. För ytterligare information se 
www.insattningsgarantin.se.  
 
 
14. Klagomål och Tvistelösning 
Om Kunden inte är nöjd med Finansbolagets tjänst 
bör Kunden kontakta Finansbolaget. Om Kundens 
klagomål inte resulterar i en för Kunden 
tillfredställande lösning har Kunden om denna är 
konsument möjlighet att vända sig till Allmänna 
Reklamationsnämnden. 
 
Tolkning och tillämpning av dessa villkor ska ske 
enligt svensk rätt. Tvister med anledning av dessa 
villkor ska avgöras av svensk domstol. 
Finansbolaget har dock rätt att väcka talan vid 
domstol i annat land, om Kunden är bosatt 
utomlands eller vid avtalstillkomsten varit bosatt 
utomlands 

http://www.insattningsgarantin.se/
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