Klarna-pankkitilin tietojen muuttaminen
Voit täyttää asiakirjan sähköisesti tietokoneellasi. Näin ollen voit ladata asiakirjan kovalevyllesi ja täyttää
sen sähköisesti ennen sen tulostamista ja allekirjoittamista. Luethan tämän lyhyen ohjeen, joka opastaa
sinua lomakkeen täyttämisessä ja lähettämisessä takaisin meille.

Pakolliset tiedot
Muutos pankkitilitietoihin -lomake sisältää kaksi pääsivua – toiselle kirjoitetaan organisaatiotiedot sekä
valtuutettujen allekirjoitukset, ja toiselle sivulle kirjoitetaan pyydetyt pankkitilitiedot.
Kaikkia yritykseen liittyviä tietoja verrataan yrityksen virallisiin tietoihin, joten varmistathan, että kaikki
kirjoitetut tiedot vastaavat yrityksen rekisteröityjä tietoja.

Ensimmäinen sivu
Ensimmäisellä sivulla pyydetään yritystietoja, joiden avulla yrityksesi tunnistetaan turvallisesti. Näihin
kuuluvat yrityksen tunnistenumero* ja tilinhaltijan nimi**. Sinua pyydetään myös antamaan Klarnan
kauppiastunnus, johon muutosta sovelletaan. Klarnan kauppiastunnuksesi on muodossa K, jonka jälkeen on
kuusi tai seitsemän numeroa (esim. K500000 ***).
Lisäksi ensimmäiselle sivulle tulee lisätä allekirjoitus/allekirjoitukset ja tunnus/tunnukset. Huomaathan, että
vain yrityksen rekisteröityneet allekirjoittajat voivat valtuuttaa muutoksen. Kirjoita nimi painokirjaimin kohtaan vähintään yksi etunimi sekä sukunimi/sukunimet kokonaan.

Henkilöllisyystodistuksen tulee olla virallinen
henkilöllisyystodistus, kuten passi tai ajokortti. Se ei saa
olla vanhentunut, ja sen tulee sisältää:

●
●

Kuva
Allekirjoitus

●
●

Koko nimi
Syntymäaika

Toinen sivu
Toiselle sivulle täytetään pankkitiedot. Kaikkien Klarnan KCO Global -tuotteen sisällä tukemien valuuttojen
osalta varojen siirrossa käytetään IBAN-tietoja. Valuutat, joiden osalta IBAN-numeroa tulisi käyttää, voidaan
valita merkitsemällä kyseiset valintaruudut. Jos haluat rekisteröidä vain yhden IBAN-numeron ja olet
soveltanut sitä kaikkiin kauppiastunnuksellesi saatavilla oleviin valuuttoihin, merkitse ylin valintaruutu.
Huomaathan, että asiakirjaan voi lisätä useamman kauppiastunnuksen, mutta vain yhden IBAN-numeron
rekisteröiminen valuuttaa kohden on mahdollista. Mikäli sinulla on siis vähintään kaksi kauppiastunnusta ja
haluat eri IBAN-numerot samalle valuutalle, sinun on lähetettävä useampi lomake.

Lomakkeen lähettäminen
Tulosta täytetty lomake ja lähetä se postitse lomakkeen alareunassa olevaan osoitteeseen tai lähetä
skannattu tai valokuvattu kopio lomakkeesta osoitteeseen kauppa@klarna.fi tilin hallinnasta.
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* Myös ALV-tunniste hyväksytään markkinoilla, joilla sitä voidaan käyttää tunnistemuotona.
** Jos tilitietojasi ylläpitää maksupalvelun tarjoaja (PSP), tulee lomakkeeseen kirjoittaa PSP:n nimi.
*** Jos käytät jotakin Klarnan vanhoista ratkaisuista, kuten KPM tai KCO v2, käytetään tässä numeroista koostuvaa
kauppiastunnusta.

Pankkitilitietojen muuttaminen
Kirjoita yritykseen ja Klarnaan liittyvät tiedot ja lisää valtuutetun allekirjoittajan tiedot kokonaisuudessaan tälle sivulle.
Pankkitilin omistajan kohdalle täytä pankkitilin omistajaksi merkityn tahon koko nimi. Mikäli pankkitiliä ylläpitää
maksupalvelun tarjoaja (PSP), kirjoita tilin omistajaksi PSP:n koko nimi.
Klarnan kauppiastunnus/-tunnukset:

Kuuluvatko uudet pankkitilitiedot maksupalvelun tarjoajalle (PSP)?
Jos kyllä, kirjoitattehan tähän
maksupalvelun tarjoajan nimen:

Pankkitilin omistaja:

Yrityksen tunnistenumero::

Kyllä:

Ei:

Esim. rekisteröintinumero, verotustunnus,
ALV-tunnus tai vastaava.

Päivä, josta alkaen muutosten tulisi olla voimassa:

Jos pankkitilin omistaa PSP, kirjoita PSP:n nimi.

Allekirjoitus

Mikäli päivää ei määritetä, muutokset astuvat voimaan
mahdollisimman pian.

- Yrityksen rekisteröidyn allekirjoittajan tulee allekirjoittaa lomake alle.
- Myös allekirjoittajan valokuvallinen henkilöllisyystodistus tulee lisätä liitteeksi.
- Mikäli allekirjoitus vaaditaan kahdelta yrityksen allekirjoittajalta, Klarna ottaa yhteyttä kumpaankin osapuoleen.

Valtuutettu allekirjoittaja 1

Valtuutettu allekirjoittaja 2

Allekirjoituksen
päiväys:

Allekirjoituksen
päiväys:

Paikka (kaupunki):

Paikka (kaupunki):

Nimi painokirjaimin:

Nimi painokirjaimin:

Allekirjoitus:

Allekirjoitus:

Kopio henkilöllisyystodistuksesta:

Lähetä tämä lomake osoitteeseen:
Klarna OY, Att: Merchant Support
Korkeavuorenkatu 34
00130 Helsinki
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Tai skannaa lomake ja lähetä se osoitteeseen: kauppa@klarna.fi
Saat vahvistuksen lomakkeen tarkistuksen yhteydessä.

Pankkitilitietojen muuttaminen - Liite

Täytä pankkitilitiedot, jotka tullaan rekisteröimään sivulla 1 merkitylle Klarnan kauppiastunnukselle. IBAN-numeroita
voidaan soveltaa mihin tahansa saatavilla oleviin valuuttoihimme. Jos et ole varma, mitkä valuutat ovat tilisi
käytettävissä, IBAN 1 voidaan lisätä kaikkiin valuuttoihin merkitsemällä ylin valintaruutu.

Kansainvälinen tilinumero (IBAN)
Mikäli IBAN 1 -numeroa tulee soveltaa kaikkiin Klarnan kauppiastunnukselle
saatavilla oleviin valuuttoihin, merkitse tämä valintaruutu

IBAN 1

IBAN 2

IBAN 3

IBAN 4

IBAN 5

Alla olevaa IBAN-numeroa
tulee soveltaa kaikkiin
valittuihin valuuttoihin.

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

Paikalliset pankkitilit ovat käytettävissä vain tässä osiossa merkityille valuutoille. Huomaathan, että vain yksi valinta
voidaan lisätä valuutalle SEK. Mikäli valuutalle kirjoitetut paikalliset pankkitiedot valitaan myös IBAN-kohtaan, kyseiselle
valuutalle sovelletaan ensisijaisena vaihtoehtona paikallista pankkitiliä.

Paikalliset pankkitilit
BankGiro:

SEK

NOK
AUD
USD
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PlusGiro:

Clearing- ja tilinumero:

Clearing- ja tilinumero:

BSB-numero:

Tilinumero:

Reititysnumero:

Tilinumero:

