Skandia
106 55 Stockholm
skandia.se

Ansök om Skandia Ung
Med Skandia Ung får ditt barn möjlighet att hantera sin ekonomi.
Tillsammans med ditt barn kan du som förälder välja vilka banktjänster som passar t.ex.
•
•
•
•

Swish
Mobilt BankID
Mobil- och internetbank
Bankkort online

Fyll i ansökan redan idag!
Glöm inte bort sparandet!
Det är viktigt med sparande för barn. Du kan välja att spara på konto eller handla med aktier
och fonder för ditt barns räkning via ett investeringssparkonto eller en värdepappersdepå.

Läs mer om Skandia Ung och sparande
skandia.se/skandiaung

Vänliga hälsningar
Skandia

Skandia Ung
Så här fyller du i ansökan

1. Personuppgifter - omyndig
• Fyll i barnets uppgifter.
• Mobilnumret är viktigt om barnet senare ska kunna logga in i Mobil- eller internetbanken eller för
att kunna ansluta till Swish.
2. Personuppgifter - förmyndare
• Fyll i förmyndarens/förmyndarnas uppgifter.
3. Allt i Ett-konto
• Fyll i barnets befintliga konto som produkterna/tjänsterna ska kopplas till
• Ange vem eller vilka som ska få disponera kontot. Detta ersätter tidigare vald dispositionsrätt.
Kryssa endast ett alternativ.
4. Bankkort online
• Kryssa i rutan om ett Bankkort online ska kopplas till kontot. Har barnet redan ett Bankkort online
kan man inte ansöka om ytterligare ett kort till samma konto.
5. Medgivanden – Mobil – och internetbank, Mobilt BankID och Swish
• Om du vill att ditt barn ska få tillgång till Mobil- och internetbanken men endast ta emot Swish så
kryssar du i båda rutorna.
• Om du vill att ditt barn ska få tillgång till Mobil- och internetbanken samt både swisha och ta emot
Swish så kryssar du i båda rutorna.
• Om du bara vill att ditt barn endast ska kunna ta emot Swish och inte använda Mobil- och
internetbanken så kryssar du enbart den nedersta rutan.
6. Underskrift
• Samtliga förmyndare måste skriva under ansökan.
Skicka ansökan till adressen uppe i högra hörnet på ansökan.

Ansökan – Skandia Ung
Mobil- och internetbank, Mobilt BankID och Swish
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00

1. Personuppgifter – omyndig
Namn

Personnummer

Mejladress (valfritt)

Mobilnummer (behövs för att beställa engångskod via SMS)

-

2. Personuppgifter – förmyndare
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

Telefonnummer

-

Telefonnummer

-

3. Allt i Ett-konto
Ange den omyndiges befintliga kontonummer som eventuella tjänster ska kopplas till.

9 1

-

Välj vem eller vilka som ska få disponera kontot. Detta ersätter tidigare vald dispositionsrätt.

Omyndig och förmyndarna var för sig

Omyndig ensam (för att välja detta måste den omyndige vara 16 år)

4. Bankkort online
Jag/vi vill ansöka om ett Bankkort online till angivet konto.

5. Medgivanden – Mobil- och internetbank med Mobilt BankID och Swish
Förmyndare ger genom undertecknandet sitt medgivande till att den omyndige får tillgång till nedan valda tjänster.
Dessa medgivanden kan vid ett senare tillfälle återtas av förmyndare var för sig.

Jag/vi ger mitt medgivande till att den omyndige får tillgång till Mobil- och internetbank med Mobilt BankID
Förutsättningar förmyndare godkänner
– den omyndige laddar själv ner Mobilt BankID och godkänner då gällande villkor
– den omyndige eller förmyndaren kan var för sig spärra Mobilt BankID
– PIN-kod för inloggning till Mobil- och internetbanken skickas med rekommenderat brev till den omyndige

Jag/vi ger mitt medgivande till att den omyndige får tillgång till Swish
Förutsättningar förmyndare godkänner
– Förmyndare kan var för sig ansluta den omyndiges mobilnummer till Swish och godkänna då gällande villkor
– Förmyndare kan var för sig avsluta den omyndiges Swish-anslutning*
– Förmyndare kan var för sig ändra beloppsgränser för Swish*
Notera att för att kunna skicka betalningar med Swish måste den omyndige ha Mobilt BankID.
* omyndig (fyllt 16 år) med Swish kopplat till kontot med dispositionsrätt ”omyndig ensam” utför detta själv.

6. Underskrift
Genom underskrift godkänner förmyndare villkor för Bankkort online samt ger sitt medgivande till valda tilläggstjänster enligt punkt 5.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2 0

-

Namnteckning (förmyndare 1)

-

Ort

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2 0

-

Namnteckning (förmyndare 2)

-

92134:2
92134:2

Ort

SID 1 (1)

