Ansökan/Ändring/Avslut
av statlig myndighets konto i ramavtalsbank
Ändring önskas fr.o.m. datum

Giltighet

□ Nytt Konto

Myndighet

Myndighetens namn

Organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Kontaktperson

Myndighetskod

E-postadress

Telefonnummer

□ Ändring

□ Avslut

Kontoinstruktion

Myndigheten ska vid befintligt konto ange kontotyp, ev. överordnat konto, räntekonto samt bankgironummer. Banken ska ange
kontonummer om det är ett nytt konto. Kontotyperna är Netto (konto för både in- och utbetalningar), In (konto för inbetalningar) och Ut
(konto för utbetalningar). Myndigheten är skyldig att ange beloppsgräns för konton som kan användas för utbetalningar (Ut och Netto).
Detta görs i ramavtalsbank när kontot är upplagt.

Konto
kopplat till
koncernkontostrukturen i
SEK

Överordnat konto

Samlingskonto

Konto för summering av in- och utbetalningar

Ränteberäknas

Räntekonto

Kontonummer

□ Ja
□ Nej
□ Ja
□ Nej
□ Ja
□ Nej
□ Ja
□ Nej
□ Ja
□ Nej
Överordnat konto

Ränteberäknas

Kontotyp

Bankgironummer

□ Netto
□ In □ Ut
□ Netto
□ In □ Ut
□ Netto
□ In □ Ut
□ Netto
□ In □ Ut
□ Netto
□ In □ Ut
Räntekonto

Kontonummer

□ Ja
□ Nej
□ Ja
□ Nej
Konto ej
kopplat till
koncernkontostrukturen

Kontonummer

Villkor

Villkoren i denna kontoadministrationsblankett godkänns av myndigheten. Nedanstående villkor har
mottagits och godkänts av myndigheten. För den händelse att nedanstående villkor innehåller bestämmelser
som strider mot Nordea Bank ABs vid var tid gällande Ramavtal med Staten genom Riksgäldskontoret
avseende betalningsförmedlingstjänster med mera för statliga myndigheter (inklusive bilagor) och
myndighetens avropsavtal ska ramavtalet och myndighetens avropsavtal äga företräde.
Villkor, namn och beteckning

Myndighetens
underskrift

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande
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Ansökan/Ändring/Avslut
av statlig myndighets konto i ramavtalsbank
Bankens
underskrift

Banken öppnar/ändrar/avslutar ovanstående tjänster för kontohavaren
Ort och datum

Nordea Bank AB

Namnförtydligande

Riksgäldens
beslut

Riksgäldens
underskrift

□ Riksgälden beslutar härmed att ovanstående konton öppnas fr.o.m.

Datum

□ Riksgälden beslutar härmed att ovanstående konton ändras fr.o.m.

Datum

□ Riksgälden beslutar härmed att ovanstående konton avslutas fr.o.m.

Datum

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Myndigheten skickar ansökan i original till Nordea, Statengruppen, P1303, 105 71 Stockholm.
Nordea kompletterar blanketten och skickar ansökan i original vidare till Riksgälden, Statens internbank,
103 74 Stockholm.
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