Registrering av bankkontouppgifter hos Fyndiq
Företag: ______________________________________________________________________________________
Organisationsnummer: _________________________________________________________________________
Momsregistreringnummer: ______________________________________________________________________
Företagets adress: _____________________________________________________________________________
Företagets postnummer och ort: _________________________________________________________________
Firmatecknare (för- och efternamn): ______________________________________________________________
Telefonnummer: _____________________________ E-post: ___________________________________________
Användarnamn på Fyndiq: ______________________________________________________________________
Webbshoppens namn på Fyndiq: _________________________________________________________________
Vi vill härmed registrera våra bankkontouppgifter hos Fyndiq
(det är till detta konto som Fyndiq AB gör utbetalningarna gällande er försäljning. För att Fyndiq ska kunna göra
utbetalningar till dig krävs även att du har ett företagskonto med antingen bankgiro- eller plusgironummer)
Bankgiro-/ Plusgironummer: _____________________________________________________________________

Mejla undertecknad blankett samt vidimerad kopia av ID-handling av firmatecknare till handlare@fyndiq.se
(se instruktioner om vidimering på nästa sida)

Datum: _____________________________________ Ort: _____________________________________________
Underskrift firmatecknare: ______________________________________________________________________
Namnförtydligande: ____________________________________________________________________________
Underskrift ytterligare firmatecknare: _____________________________________________________________
(om sådan behövs för att teckna firman)
Namnförtydligande: ____________________________________________________________________________
(om blanketten skrivs under av annan än firmatecknare, skall fullmakt bifogas, se instruktioner på nästa sida)
Era kontouppgifter uppdateras så fort vi tillhandahållit denna blankett.

________________________________________________________________________________________________________
Adress
Fyndiq AB
Ynglingagatan 16
113 47 Stockholm

Webb
www.fyndiq.se
e-post
handlare@fyndiq.se

Organisationsnummer
556792-1712

Bankgiro
483-7613
(Sida 1/2)

Instruktioner för vidimering
Ta en kopia på din ID-handling och låt någon annan (myndig) person skriva under på att kopian
överensstämmer med originalet. Detta görs lämpligen genom att personen helt enkelt skriver in ordet
”Vidimeras” på kopian och sedan skriver under med sin underskrift och även skriver namnförtydligande och
telefonnummer. Anledningen till att Fyndiq begär vidimerad kopia av ID-handling är att minska risken för
bedrägeri och på så sätt öka säkerheten för er handlare.
Om Firmatecknaren är otillgänglig
Om någon annan person ska anmäla kontoändringen än den som i Bolagsverkets register har rätt att teckna
firman, måste en vidimerad fullmakt lämnas in. Mall på sådan fullmakt kan erhållas från Fyndiq på begäran.
Fyndiqs integritetspolicy och behandling av personuppgifter
Fyndiq behandlar alla erhållna personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och även i övrigt i
enlighet med gällande lagstiftning. De i denna blankett insamlade uppgifterna behandlas därutöver med
sekretess och lämnas inte ut till tredje part, såvida inte Fyndiq p.g.a. lag eller domstolsbeslut är tvungen att
lämna ut informationen. För mer information hänvisas till Fyndiqs vid var tid gällande Allmänna villkor och
Integritetspolicy.
______________________________________________________________________________________________

Exempel på vidimering av ID-handling
Gör så här:
1. Kopiera din ID-handling. Notera att samtliga uppgifter på kopian ska vara läsbara.
Du kan använda kopiator, scanner, digital- eller mobilkamera för att ta fram kopian.
2. Skriv din namnteckning intill kopian, se exemplet här nedan.
3. Ytterligare en person ska intyga att ID-handlingen överensstämmer med originalet genom att skriva sitt namn
och telefonnummer. Godkänd ID-handling är svenskt pass, körkort eller ID-kort vars giltighetstid inte
har gått ut.

________________________________________________________________________________________________________
Adress
Fyndiq AB
Ynglingagatan 16
113 47 Stockholm

Webb
www.fyndiq.se
e-post
handlare@fyndiq.se

Organisationsnummer
556792-1712

Bankgiro
483-7613
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