
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


 ()
..\IDsolutions\HBlib_1_5\HBlib_bilder\Handelsbanken_svart.jpg
Namn
Arbetsgivare
Kundnummer
Personnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Bank
Ortsadress
E-postadress 1)  Läs instruktion nedan innan du går vidare.
Jag vill att lönen sätts in på följande konto
Telefon dagtid (inkl riktnummer)
OBS! Blanketten läses maskinellt. 
Använd inte blyerts. 
 
Texta tydligt och använd endast versaler 
(stora bokstäver).
 
Lämna inga meddelanden till banken på denna blankett.
Anmälan
Konto för löneinsättning
Mottagare
Löntagare
__
Clearingnummer 2)Läs instruktionen 
nedan innan du går 
vidare.
Kontonummer 3)  Läs instruktionen nedan innan du går 
vidare.
Jag vill erhålla mina lönespecifikationer via Internet och har fyllt i min e-postadress ovan.
Om arbetsgivaren inte har bestämt annat, kan löntagaren välja att erhålla Lönespecifikationer via Internet eller med brev. För vidare information om Lönespecifikationer, se punkt 4 på nästa sida 9
2)
Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som är speciellt för just ditt bankkontor, du finner det på ditt kontoutdrag från banken. Om numret börjar på 8 (Swedbank) är det femsiffrigt. För Handelsbanken börjar det på 6 - om du inte hittar, skriv 6000. För personnummer som kontonummer i Nordea är clearingnumret 3300. Om du har ett plusgirokonto är clearingnumret 9960 följt av ett prefix före pg-numret, se kontoutdraget från Plusgirot.
3)
Har du frågor om kontonummer skall du kontakta din bank.
1)
Returadress
Information
, ,  eller lämna in blanketten på närmaste Handelsbankskontor.
Underskrift
Kundens namnteckning
Jag har tagit del av informationen angående Handelsbankens åtagande och registerhållning på nästa sida. I och med under-
tecknandet av denna blankett godkänner jag innehållet i  informationen. OBS! Anmälan utan underskrift är ogiltig!
1.  Bankens uppdrag Arbetsgivaren har uppdragit åt Svenska Handelsbanken AB (publ), nedan kallad Handelsbanken, att medverka vid utbetalning av lön, pension, reseersättning och dylikt. Utbetalningen sker genom insättning på löntagarens konto i enlighet med vad löntagaren angivit i denna anmälan.2. Ändrade förhållanden Om löntagaren vill ändra någon uppgift i denna anmälan ska löntagaren omgående anmäla detta till Visma Enterprise AB, nedan kallat Visma Enterprise, som på Handelsbankens uppdrag ombesörjer registrering av uppgifterna. För att utbetalning ska kunna göras på rätt dag måste den nya uppgiften vara Visma Enterprise tillhanda senast åtta bankdagar innan utbetalningsdagen.3. Personuppgifter i löntagarregister mm Handelsbanken skapar med anledning av sitt uppdrag ett löntagarregister som innehåller de uppgifter om löntagaren som framgår av denna anmälan samt eventuella förändringar av dessa uppgifter som Handelsbanken erhåller från löntagaren eller arbetsgivaren. Handelsbanken är personuppgiftsansvarig för uppgifterna i löntagarregistret enligt personuppgiftslagen.Löntagaren samtycker till att Handelsbanken och företag som Handelsbanken samarbetar med, bl.a. Visma Enterprise, utför de behandlingar som krävs för att Handelsbanken ska kunna fullgöra sitt uppdrag.Löntagaren kan efter skriftlig ansökan erhålla besked från Handelsbanken om de personuppgifter som finns om löntagaren i löntagarregistret samt begära rättelse om någon uppgift är felaktig eller ofullständig. Om löntagaren är kund i Handelsbanken bör löntagaren vända sig till sitt bankkontor och annars till Svenska Handelsbanken, Centrala Juristavdelningen, 106 70  Stockholm.4. Distribution av lönespecifikationer
Tjänsten Lönepaketet innebär att Handelbanken distribuerar lönespecifikationer via Internet eller med brev. Om löntagaren har kryssat för och angivit e-postadress kommer löntagaren att erhålla lönespecifikation via Internet. Fältet lämnas blankt om löntagaren vill erhålla lönespecifikation via brev.
 
Visma Enterpris ombesörjer att till anmäld e-postadress distribuera länk till tjänsten med instruktioner och aktiveringskod.
 
För löntagare som väljer lönespecifikationer med brev är det möjligt att vid senare tillfälle aktivera tjänsten Lönespecifikationer via Internet. Löntagaren aktiverar tjänsten på www.handelsbanken.se/minlon med personnummer (12 tecken) som användarnamn och aktiveringskod som lösenord. Aktuell aktiveringskod är den sexsiffriga kod som alltid finns angiven i den senaste lönespecifikationens övre högra hörn.
 
Arbetsgivaren har möjlighet att träffa avtal om distributionssätt av löntagarens lönespecifikation. Om arbetsgivaren endast valt distribution av lönespecifikation med brev, krävs att löntagaren har lämnat rätt postadress till arbetsgivaren.
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