
1. Allmänt
BankID är en elektronisk identitetshandling, dvs. en e-legi-
timation som kan användas för identifiering och för elektro-
nisk underskrift/signering över Internet. Dessa allmänna 
villkor avser BankID på fil och Mobilt BankID, ”BankID”. 
BankID kan användas hos myndigheter och företag som är 
anslutna till tjänsten Bankernas ID-tjänst, ”Bankernas ID-
tjänst”. Skandiabanken AB (publ), ”Banken” är utfärdare av 
BankID och är ansluten till Bankernas ID-tjänst. En identi-
fikation eller underskrift med BankID är lika giltig som en 
fotolegitimation eller en underskrift på papper. Det är därför 
viktigt att skydda ditt BankID som andra värdehandlingar.

Med BankID kan kunden godkänna betalningstransaktio-
ner/betalningsordrar, bekräfta uppdrag m.m. i samband med 
banktjänster. När BankID används för att initiera en betal-
ningstransaktion är det ett betalningsinstrument enligt lagen 
om betaltjänster.

För att kunna skapa och använda Mobilt BankID måste 
särskild säkerhetsprogramvara installeras på kundens dator, 
mobiltelefon eller surfplatta. Ett BankID innehåller elektro-
niska certifikat som garanterar äkthet och förvansknings-
skydd av personinformation. 

Användande av BankID innebär att den som använder sig 
av Bankernas ID-tjänst, i samband med BankIDs nyttjande, 
får kännedom om att Kunden har ett avtalsförhållande med 
Banken, vilket annars omfattas av banksekretess.

För mer information om BankID, certifikat samt e-legiti-
mation, se www.bankid.com

 
2. Beställning av BankID 
Fysisk person som är kund i Banken och/eller Livförsäk-
ringsbolaget Skandia, ömsesidigt, samt finns registrerad 
med svenskt personnummer och officiella uppgifter hos det 
statliga person och adressregistret (SPAR), nedan benämnd 
”Kunden”, kan beställa BankID via Bankens hemsida www.
skandia.se.

För att beställa BankID fordras att Kunden godkänner 
dessa villkor för användande av BankID ”Avtalet”.
Kunden kan ha ett eller flera (f.n. max 2 Mobilt BankID 
och max 3 BankID på fil) giltiga BankID tillhandahållna av 
Banken.

Varje BankID har begränsad giltighetstid. När giltighets-
tiden löpt ut kan ett nytt BankID utfärdas efter ansökan från 
Kunden. För att beställa BankID och se aktuella giltighetsti-
der för utfärdande av BankID, se information på Bankens 
hemsida, www.skandia.se

Banken förbehåller sig rätten att vid, enligt Bankens 
bedömning, särskilt förhållande neka utfärdande av BankID 
till Kund.

3. Kundens ansvar
3.1 Säkerhetskod
Kunden ska välja en säkerhetskod för varje BankID. Säker-
hetskoden ska vara svår för andra än Kunden att avslöja. 
Säkerhetskoden kan i efterhand ändras av kund.

Kunden förbinder sig att;
• Välja säkerhetskod med omsorg,
• Hålla säkerhetskoden hemlig,
• Inte göra anteckning om säkerhetskoden, samt
•  Omedelbart begära spärr av BankID om det finns 

minsta misstanke om att någon annan person fått kän-
nedom om säkerhetskoden eller att bedrägliga transak-
tioner har skett med Kundens BankID

3.2 Hantering av BankID
Kunden förbinder sig att;

•  Endast ladda ner BankID till enhet som kunden själv 
äger och har kontroll över och inte ladda ner BankID 
till enhet på oskyddad plats, t.ex. dator i offentlig miljö 
till vilken fler personer än kunden har tillgång till,

•  Inte avslöja lösenord eller säkerhetskod till BankID 
samt i övrigt hantera inloggningsuppgifter på ett säkert 
sätt så att dessa inte avslöjas eller riskerar att avslöjas,

•  Inte överlåta möjligheten att disponera över BankID 
till annan (eller använda annans BankID); samt att inte 
använda BankID, eller möjliggöra annans användning 
av BankID, på ett sätt som bryter mot användarvillko-
ren, lag eller annan författning eller som ett led i 
brottslig handling av något slag, exempelvis bedrägeri, 
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

•  Själv radera BankID som nedladdats och lagrats på 
oskyddad plats (t.ex. lånad telefon eller surfplatta),

•  Hantera BankID som en värdehandling,
•  Omedelbart begära spärr av BankID vid minsta miss-

tanke om att obehörig fått tillgång till Kundens 
BankID, samt

•  Om Kund använder Mobilt BankID och den mobila 
enheten har funktion för biometrisk identifiering (till 
exempel avläsning av fingeravtryck eller ansiktsigen-
känning) för legitimering och/ eller underskrift som 
ersätter eller kompletterar koden för BankID gäller föl-
jande: Kund får bara aktivera den biometriska funktio-
nen på en mobil enhet som enbart används av Kunden 
personligen. Kund får inte låta andra användare regist-
rera sina biometriska data (till exempel fingeravtryck 
eller ansikte) i en mobil enhet där dina biometriska 
data är registrerade. Om den mobila enheten ska 
användas av annan person måste Kund omedelbart 
stänga av den biometriska funktionen.
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3.3 Skada
Kunden är ansvarig för skada eller förlust som åsamkas 
Banken, tredje man eller Kunden själv om Kunden uppsåtli-
gen eller genom oaktsamhet inte iakttar under punkterna 
3.1-2 angivna regler. Kundens ansvar är härvid begränsat i 
enlighet med vad som anges i Lag om betaltjänster. 

Kunden ansvarar själv för skada på grund av fel eller brist 
i egen datorutrustning, telefon, mobil enhet, surfplatta eller 
kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

3.4 Kostnader m.m. 
Banken ansvarar inte för att anskaffa, vidmakthålla eller 
bekosta dator, mobiltelefon eller surfplatta som kan erfor-
dras för att använda BankID. BankID kommunicerar via 
datatrafik. Kunden bär självkostnader för abonnemang samt 
för data- och Internettrafik till sin dator, mobiltelefon eller 
surfplatta eller annan mobil enhet.

4. Underskrift med BankID
Med hjälp av BankID kan Kunden initiera och godkänna 
transaktioner (till exempel betalningar och överföringar). 
BankID är då ett betalningsinstrument. Innan Kunden 
undertecknar elektroniskt med sitt BankID ska Kunden 
noga granska det som presenteras för underskrift och ta 
ställning till om Kunden vill skriva under. Undertecknar 
Kunden elektroniskt med sitt BankID innebär det att Kun-
den vill att Kundens elektroniska underskrift ska få samma 
verkan som om Kunden hade skrivit under på papper. Avta-
let reglerar endast förhållandet mellan Banken och Kunden. 
Mellanhavanden mellan Kunden och den som accepterar 
BankID som legitimation eller som accepterar elektroniska 
underskrifter framställda med hjälp av BankID, regleras 
genom de avtal som Kunden träffar med dessa.

5. Spärr av BankID
Begäran om spärr av BankID kan göras dygnet runt via 
Bankens hemsida, www.skandia.se eller telefontjänst (tele-
fon 0771-55 55 00).

Banken förbehåller sig rätten att utan föregående avise-
ring till Kunden spärra BankID i följande fall;

1.  Vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk 
av tjänsten,

2. Om Kunden bryter mot Avtalet,
3.  Vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk 

av tjänsten, Om Banken utifrån tekniska, säkerhets-
mässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för 
att skydda Bankens, Kundens, andra kunders eller par-
ters intressen,

4.  Om Kunden försätts i konkurs (eller ansökan därom 
görs) eller Kunden av annan anledning kan antas vara 
på obestånd,

5.  Om förvaltare förordnas för Kunden,
6.  Om Banken får kännedom om att någon uppgift i 

Kundens BankID är felaktig eller Banken har anled-
ning att anta att så är fallet,

7.  Om Banken får kännedom om att BankID har röjts, 
tillgripits eller kopierats,

8.  Om Banken får kännedom om att personuppgift 
rörande Kunden har ändrats,

9.  Om Bankens samarbete med övriga företag som till-

handahåller Bankernas ID-tjänst helt eller delvis  
upphör, varefter nytt BankID inte utfärdas till Kunden 
samt,

10.  Om lagstiftning, myndighetsföreskrift, beslut,  
allmänna råd eller liknande omständighet medför att 
Banken inte med rimliga uppoffringar kan uppfylla 
Avtalet. I fall som avses i underpunkter 1–7 ovan  
prövar Banken i varje enskilt fall om Kunden ska 
anförtros ett nytt BankID.

Banken har av säkerhetsskäl rätt att blockera Kunden från 
möjligheten att hämta ut nya BankID:n och samtidigt spärra 
samtliga giltiga BankID:n som utfärdats till kund. En block-
ering innebär att du som kund inte kommer kunna hämta ut 
ett nytt BankID varken i Banken eller hos annan utfärdare 
av BankID.

En blockering av BankID kan ske av Banken vid vetskap 
eller misstanke om att Kunden: 

1)  Använt sitt BankID som ett led i brottslig handling.
2)  Använt sitt BankID i strid med avtalet, exempelvis:
 a)  agerat i strid med villkoren i punkten 3.2 ovan eller 

om Kundens BankID komprometterats, missbrukats 
eller utfärdats på felaktiga grunder, 

 b)  eller vid annan händelse där Kunden äventyrat 
säkerheten i BankID-tjänsten.

I händelse av blockering kommer Kunden informeras på 
lämpligt sätt. 

6. Betalningsansvar vid obehöriga 
transaktioner
Om obehöriga transaktioner har genomförts till följd av att 
Kunden inte har skyddat enheten vari Kundens BankID 
finns lagrat, Kundens BankID samt Kundens Personliga 
behörighetsfunktioner ska Kunden stå för beloppet, dock 
högst 400 kr. 

Om obehöriga transaktioner har kunnat genomföras till 
följd av att en skyldighet enligt punkt 3.1 och 3.2 åsidosatts 
genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden för hela belop-
pet, dock högst 12 000 kr. Har Kunden handlat särskilt 
klandervärt ska Kunden stå för hela förlusten. 

Oavsett vad som anges ovan ansvarar Kunden inte för 
något belopp som har belastat kontot till följd av att 
Kundens BankID använts obehörigen efter det att Kunden 
anmält att Betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller 
dock inte om Kunden genom svikligt handlande har bidragit 
till den obehöriga transaktionen.
 
7. Begränsning av Bankens ansvar

Banken är inte ansvarig för skada:
•  På grund av att BankID innehåller felaktiga uppgifter 

vilka Kunden bekräftat riktiga vid beställningen av 
BankID.

•  Om Kunden inte iakttagit reglerna under punkterna 
3.1-2.

•  Som uppkommit genom att Kunden inte kunnat 
använda BankID på avsett sätt på grund av driftsav-
brott, fel eller störning i dator- eller kommunikations-
system som används av Banken, om Banken inte varit 



grovt oaktsam, eller vid nödvändigt underhåll av 
sådana system.

•  Som uppkommit genom att Kunden inte kunnat 
använda BankID hos företag, myndighet eller annan 
som är ansluten till Bankernas ID-tjänst.

•  Som uppkommer på grund av driftsavbrott, fel eller 
störning i annans dator- eller kommunikationssystem 
eller vid underhåll av sådana system.

•   Som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk 
eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, 
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omstän-
dighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott 
och lockout gäller även om Banken själv är föremål 
för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

Skada som kan uppkomma i andra fall ersätts inte om Ban-
ken förfarit med normal aktsamhet. Banken svarar bara för 
indirekt skada i de fall Banken förfarit grovt oaktsamt. Ban-
kens åtagande är begränsat till att tillhandahålla möjlighet 
till legitimering och undertecknande. Banken är inte ansva-
rig för lagring av de dokument Kunden skriver under eller 
för lagring av data rörande andra transaktioner som Kunden 
gör med sitt BankID annat än när Banken är motpart till 
Kunden i transaktionen och det följer av separat avtal eller 
av lag att sådan lagring ska ske. På motsvarande sätt ansva-
rar Banken vid legitimering inte för lagring av information 
om för vilket ändamål undertecknandet skett.

8. Ändring av villkor

Banken har rätt att ändra villkoren för BankID utan att i 
förväg inhämta Kundens godkännande. Villkorsändring 
träder i kraft tidigast 14 dagar efter det att information om 
ändringen har avsänts till Kunden genom Internetbankens 
meddelanderutin. Accepterar inte Kunden ändring har 
Kunden möjlighet att spärra sitt BankID. Om Kunden 
använder sig av tjänsten BankID sedan en ändring trätt i 
kraft anses Kunden ha godkänt ändringen.

9. Kommunikation
Meddelande från Banken till Kunden distribueras i första 
hand via Bankens meddelanderutin. Sådant meddelande ska 
anses ha kommit Kunden tillhanda inom 48 timmar från 
avsändandet. Kunden ansvarar för att regelbundet ta del av 
information i Bankens meddelanderutin. Meddelande som 
är sänt till Kunden i rekommenderat brev under angiven 
adress ska anses ha kommit Kunden tillhanda senast på 
sjunde dagen efter avsändandet.

10. Äganderätt och upphovsrätt
Programvara och annan upphovsrättsligt skyddad informa-
tion som tillhandahålls av Banken eller dess underleveran-
törer är Bankens eller underleverantörens egendom. 
Kunden får inte upplåta, sälja eller på annat sätt förfoga 
över programvara eller annan upphovsrättsligt skyddad 
information.

11. Avtalstid, uppsägning
Villkoren gäller tillsvidare. Kunden har rätt att när som 
helst säga upp Avtalet att gälla med omedelbar verkan. 
Uppsägning ska ske skriftligen. När BankIDs giltighetstid 
löper ut, upphör Avtalet att gälla utan uppsägning.

12. Tillämplig lag, forum
Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 
Om ej annat överenskommits ska eventuella tvister med 
anledning av Avtalet avgöras av svensk domstol.

Om dina personuppgifter
Din personliga integritet är viktig för oss. Vi samlar inte in 
fler uppgifter om dig än vad som behövs och behandlar dem 
bara om vi har rätt till det.

På www.skandia.se/personuppgifter hittar du mer informa-
tion om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du 
utövar dina rättigheter.
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