Sådan ændrer du dine Klarna-bankkontooplysninger
Dette dokument kan udfyldes elektronisk på din computer. Dette betyder, at du kan downloade
dokumentet til din harddisk og udfylde det elektronisk, før du udskriver det og underskriver det. Læs denne
korte vejledning for at lære, hvordan du udfylder formularen, og hvordan du sender den til os.

Nødvendige oplysninger
Formularen til ændring af bankkontooplysninger består af to hovedsider - én til udfyldelse af
organisationsoplysninger og autoriserede underskrifter, og en anden side til udfyldelse af de ønskede
bankkontooplysninger.
Alle virksomhedsrelaterede oplysninger krydstjekkes i henhold til officielle virksomhedsoptegnelser, så du
bedes sørge for, at alle udfyldte oplysninger stemmer overens med virksomhedens registrerede oplysninger.

Den første side
På den første side anmodes der om virksomhedsoplysninger for at identificere din virksomhed på sikker vis.
Disse omfatter virksomhedsidentifikationsnummer*, og kontoindehaverens navn**. Du bliver også bedt om
at tilvejebringe det Klarna Forhandler-id, som ændringen gælder for. Dit Klarna Forhandler-id er skrevet som
et K efterfulgt af seks eller syv tal (f.eks. K500000 ***).
Derudover skal underskriften/underskrifterne og id’et/id’erne føjes til den første side. Bemærk, at kun
registrerede underskrivere for virksomheden kan godkende ændringen. Til navnet med blokbogstaver skal
du medtage mindst ét fornavn og dit/dine komplette efternavn(e).
Id'et skal være et officielt id, såsom et pas eller
kørekort. Det må ikke være udløbet, og skal omfatte:

●
●

Foto
Underskrift

●
●

Fulde navn
Fødselsdato

Den anden side
På den anden side skal bankoplysningerne udfyldes. For alle valutaer, som Klarna understøtter inden for
KCO Global-produktet, bruges IBAN-oplysninger til overførsel af midler. Valutaerne, som IBAN skal bruges
til, kan vælges ved at markere de tilsvarende felter. Hvis du kun ønsker at registrere ét IBAN og anvende det
til alle tilgængelige valutaer for dit Forhandler-id, bedes du markere det øverste afkrydsningsfelt.
Bemærk, at det er muligt at tilføje flere Forhandler-id'er til dokumentet, men det er kun muligt at registrere
ét IBAN pr. valuta, hvilket betyder, at hvis du har to eller flere Forhandler-id'er og ønsker at have separate
IBAN-numre for de samme valutaer, skal dette indsendes via flere formularer.

Sådan indsendes formularen
Udskriv den udfyldte formular og send den via post til adressen i bunden af formularen eller ved at sende en
scannet eller fotograferet kopi til merchant@klarna.dk f ra kontoadministratoren.
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* Momsnummer accepteres også på markeder, hvor det kan bruges som en form for identifikation.
** Hvis dine kontooplysninger opretholdes af en betalingstjenesteudbyder, skal betalingstjenesteudbyderens navn udfyldes.
*** Hvis du bruger en af Klarnas ældre løsninger såsom KPM eller KCO v2, bruges et numerisk Forhandler-id.

Ændring af bankkontooplysninger
Udfyld dine virksomheds- og Klarna-specifikke oplysninger, og tilføj de fuldstændige, autoriserede
underskriftsoplysninger på denne side. Som bankkontoindehaver skal du udfylde det fulde navn på den enhed, der er
angivet som ejer af bankkontoen. Hvis bankkontoen opretholdes af en betalingstjenesteudbyder, skal du udfylde
betalingstjenesteudbyderens fulde navn som kontoejeren.
Klarna Forhandler-id/-id’er:

Tilhører de nye bankkontooplysninger en betalingstjenesteudbyder?
Hvis ja, skal du udfylde navnet på
betalingstjenesteudbyderen:

Bankkontoejer:

Hvis bankkontoen ejes af en betalingstjenesteudbyder, skal du udfylde
navnet på betalingstjenesteudbyderen.

Underskriv

Virksomhedens identifikationsnummer:

Ja:

Nej:

F.eks. registreringsnummer, UTR, moms eller
lignende.

Dato fra hvornår ændringerne skal gælde:

Hvis der ikke er angivet en dato, foretages ændringerne så hurtigt
som muligt.

- Den registrerede virksomhedsunderskriver skal underskrive nedenfor.
- En kopi af underskriverens foto-id skal også vedlægges.
- Hvis der kræves underskrifter fra to virksomhedsunderskrivere, skal Klarna kontakte begge parter.

Autoriseret underskriver 1

Autoriseret underskriver 2

Dato for underskrift:

Dato for underskrift:

Placering (by):

Placering (by):

Navn med
blokbogstaver:

Navn med
blokbogstaver:

Underskrift

Underskrift:

Fotokopi af id/id’er:

Send dette dokument til:
Klarna Bank AB, Att: Merchant Support
Postboks 116
0900 København C
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Eller scan og e-mail til: merchant@klarna. dk
Bekræftelse sendes efter gennemgang af dette dokument.

Ændring af bankkontooplysninger - Bilag

Udfyld de bankkontooplysninger, der skal registreres på Klarna Forhandler-id’et/-id’erne, der er medtaget på side 1.
IBAN-numrene kan anvendes til enhver af vores tilgængelige valutaer. Hvis du er usikker på, hvilke tilgængelige valutaer
du har på din konto, kan IBAN 1 føjes til alle valutaer ved at markere det øverste afkrydsningsfelt.

Internationalt bankkontonummer (IBAN, International Bank Account Number)
Hvis IBAN 1 skal anvendes til alle tilgængelige valutaer på
Klarna Forhandler-id’et, skal du markere dette felt

IBAN 1

IBAN 2

IBAN 3

IBAN 4

IBAN 5

Nedenstående IBAN gælder
for de valgte valutaer.

IBAN:

SEK NOK DKK

EUR GBP

BIC/Swift:

CHF USD AUD CAD PLN

IBAN:

SEK NOK DKK

BIC/Swift:

CHF USD AUD CAD PLN

IBAN:

SEK NOK DKK

BIC/Swift:

CHF USD AUD CAD PLN

IBAN:

SEK NOK DKK

BIC/Swift:

CHF USD AUD CAD PLN

IBAN:

SEK NOK DKK

BIC/Swift:

CHF USD AUD CAD PLN

EUR GBP

EUR GBP

EUR GBP

EUR GBP

De lokale bankkonti er kun tilgængelige for de valutaer, der er medtaget i dette afsnit. Bemærk, at kun én valgmulighed
kan tilføjes for SEK. Hvis eventuelle lokale bankoplysninger, der er udfyldt for en valuta også er valgt i IBAN-afsnittet,
prioriteres den lokale bankkonto for den pågældende valuta.

Locale bankkonti
BankGiro:

SEK

NOK
AUD
USD
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PlusGiro:

Clearing- og bankkontonummer:

Bankkontonummer:

BSB number:

Bankkontonummer:

Routing number:

Bankkontonummer:

