
Så här ändrar du dina Klarna bankontouppgifter
Det här dokumentet kan fyllas i elektroniskt på din dator. Det betyder att du kan ladda ner dokumentet till 
din hårddisk och fylla i det elektroniskt innan du skriver ut det och undertecknar det. Läs den här korta 
guiden för att lära dig hur du fyller i formuläret och hur du skickar det till oss.

Obligatoriska uppgifter
Formuläret för ändring av bankkontouppgifter består av två sidor – på den första finns plats för 
företagsuppgifter och firmatecknarnas underskrifter. På den andra sidan ska de begärda 
bankkontouppgifterna anges.

Alla företagsrelaterade uppgifter kommer att kontrolleras mot officiella företagsregister, så se till att alla 
uppgifter du anger överensstämmer med företagets registrerade uppgifter.

Första sidan

På den första sidan måste du fylla i de företagsuppgifter som krävs för att på ett säkert sätt identifiera ditt 
företag. Dessa inkluderar företagets identifieringsnummer*, och kontoinnehavarens namn**. Du ombeds 
också att ange det Klarna Butiks-ID som ändringen gäller. Ditt Klarna Butiks-ID börjar på bokstaven K och 
följs sedan av sex eller sju siffror (t.ex. K500000 ***).

Dessutom ska underskrifter och ID-handlingar läggas till på första sidan. Observera att endast företagets 
registrerade firmatecknare kan auktorisera ändringen. I namnförtydligandet ska minst ett förnamn anges 
samt det fullständiga efternamnet.

ID-handlingen måst vara en officiell ID-handling, till 
exempel ett pass eller körkort. Sista giltighetsdatum får 
inte ha passerats och måste innehålla:

● Foto
● Namnteckning

● Fullständigt namn
● Födelsedatum

Andra sidan

På andra sidan ska bankuppgifterna fyllas i. För alla valutor som Klarna stöder inom produkten KCO Global, 
används IBAN-nummer för att överföra medel. De valutor som använder IBAN-nummer, kan väljas genom 
att markera motsvarande kryssrutor. Markera den översta kryssrutan om du bara vill registrera ett IBAN-
nummer och låta det knytas till alla tillgängliga valutor för ditt Butiks-ID.

Lägg märke till att det går att lägga till flera Butiks-ID:n i dokumentet, men det går bara att registrera ett 
IBAN-nummer per valuta. Det innebär att om du har två eller flera Butiks-ID:n och vill ha separata IBAN-
nummer för samma valuta, måste detta skickas in via flera formulär.

Så här skickar du in formuläret

Du kan skriva ut det ifyllda formuläret och skicka det med post till adressen längst ner på formuläret, eller 
skicka en skannad eller fotograferad kopia till merchant@klarna.se från kontots administratör.

1(3) * VAT-nummer (value added tax, VAT) godtas också på marknader där det kan användas för identifiering. 

** Om dina kontouppgifter underhålls av en leverantör av betaltjänster (Payment Service Provider, PSP) ska 
PSP-namnet anges. 

*** Om du använder en av Klarnas tidigare lösningar som KPM eller KCO v2, används ett numeriskt Butiks-ID.
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Ändring av bankkontouppgifter
Fyll i dina företagsuppgifter och Klarna-specifika uppgifter och lägg till de fullständiga auktoriserade firmatecknarnas 
uppgifter på den här sidan. På raden för bankkontoinnehavare fyller du i det fullständiga namnet på den juridiska 
person som är kontoinnehavare. Om bankkontot underhålls av en leverantör av betaltjänster (PSP), anger du det 
fullständiga PSP-namnet som kontoinnehavare.

 Klarna Butiks-ID(n):  Företagets identifikationsnummer:

T.ex. organisationsnummer, UTR (Unique Taxpayer 
Reference), VAT (value added tax) eller liknande. 

 Bankkontoinnehavare:  Datum från när ändringarna ska gälla:

Om inget datum anges kommer ändringarna att ske så snart som 
möjligt.

Skriv under
- De registrerade firmatecknarna ska skriva under nedan.
- En kopia av firmatecknarnas foto-ID ska också bifogas.
- Om det krävs underskrift av två firmatecknare, kommer Klarna att kontakta båda två.

 Firmatecknare 1  Firmatecknare 2 
 Underskriftsdatum:  Underskriftsdatum:

 Plats (ort):  Plats (ort):

 Namnförtydligande:  Namnförtydligande:

 Namnteckning:  Namnteckning:

 Fotokopia av ID-handling(ar):

Skicka det här dokumentet till:

Klarna Bank AB, Att: Merchant Support
Sveavägen 46
111 34 Stockholm

Eller skanna det och skicka det med e-post till: merchant@klarna.se
Bekräftelse kommer att skickas efter att detta dokument granskats.

2(3)

Om bankkontot innehas av en PSP, fyll i namnet på PSP:n.

Ja: Nej:Tillhör de nya bankkontouppgifterna en leverantör av betaltjänster (PSP)?
Om ”Ja”: vänligen ange namnet
på betaltjänstleverantören här:
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Ändring av bankkontouppgifter - Bilaga
Fyll i de bankkontouppgifter som ska registreras på de Klarna Butiks-ID(n) som angetts på sidan 1. IBAN-numren kan 
knytas till vilken som helst av våra tillgängliga valutor. Om du är osäker på vilka valutor som är tillgängliga för ditt konto 
kan IBAN 1 läggas till för alla valutor genom att markera den översta kryssrutan.

 Internationellt bankkontonummer (IBAN) 

IBAN 1

Om IBAN 1 ska knytas till alla valutor som är tillgängliga för 
Klarna Butiks-ID:t, markera den här kryssrutan

Nedanstående IBAN-
nummer ska gälla för de 
valda valutorna.

 IBAN: SEK NOK DKK EUR GBP

 BIC/Swift: CHF USD AUD CAD

IBAN 2

 IBAN: SEK NOK DKK EUR GBP

 BIC/Swift: CHF USD AUD CAD

IBAN 3

 IBAN: SEK NOK DKK EUR GBP

 BIC/Swift: CHF USD AUD CAD

IBAN 4

 IBAN: SEK NOK DKK EUR GBP

 BIC/Swift: CHF USD AUD CAD

IBAN 5

 IBAN: SEK NOK DKK EUR GBP

 BIC/Swift: CHF USD AUD CAD

3(3)

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

De lokala bankkontona är endast tillgängliga för de valutor som ingår i detta avsnitt. Observera att endast ett alternativ 
kan läggas till för SEK. Om lokala bankuppgifter som har angetts för en valuta också väljs i IBAN-avsnittet kommer det 
lokala bankkontot att prioriteras för den valutan.

 Lokala bankkonton 

SEK

 BankGiro:  PlusGiro:

 Clearing-nummer och bankkontonummer:

AUD 

Routing-nummer:
USD 

BSB-nummer:

 Bankkontonummer:

 Bankkontonummer:

NOK 
Bankkontonummer:
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