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Giltighet  Nytt konto  Ändring Ändring önskas fr o m, datum  Avslut 

      

Myndigheten Myndighetens namn 

 

Organisationsnummer 

 

Utdelningsadress 

 

Telefonnummer 

      

Postnummer och ort 

 

Myndighetskod (frivillig uppgift) 

      

Redovisningssystem (frivillig uppgift) 

      

Myndighets diarienr (frivillig uppgift) 

      

Kontaktperson 

      

E-postadress 

      

Telefonnummer 

      

Kontouppgifter Kontouppgifter – myndigheten anger kontotyp och ev. befintligt bankgironummer, banken anger kon-
tonummer vid nytt konto och ev. nytt bankgironummer. Kontotyperna är: Netto (bankkonto för både 
in- och utbetalningar), IN (bankkonto för inbetalningar) och UT (bankkonto för utbetalningar). 

Överordnat konto Ränte-

beräknas 

Kontonummer Kontotyp Bankgironr Rättelsekonto 

      
 Ja 

      
 Netto 

             Nej  In 

    Ut   

      
 Ja 

      
 Netto 

             Nej  In 

    Ut   

      
 Ja 

      
 Netto 

             Nej  In 

    Ut   

      
 Ja 

      
 Netto 

             Nej  In 

    Ut   

      
 Ja 

      
 Netto 

             Nej  In 

    Ut   
Samlingskonto Samlingskonto (konto för summering av in- och utbetalningar) 

Överordnat konto Ränte-

beräknas 

Kontonummer 

      
 Ja 

       Nej 

Villkor 

(tillämpligt endast 
vid kontoöppning/ 
ändring) 

Villkor avseende detta/dessa konton gäller med de ändringar/tillägg som följer av  Danske Bank A/S, Danmark, 
Sverige Filials vid var tid gällande Ramavtal med Staten genom Riksgäldskontoret avseende betalningstjänster 
med mera för statliga myndigheter, Bilagorna 1 – 4 till Ramavtalet utan inbördes rangordning, Avropsavtal med 
myndigheten och övriga däri angivna eller därefter tillkommande Tilläggsavtal, Produktavtal jämte tillhörande pro-
duktbilagor för respektive tjänst och Kommunikationsavtal. 
 

Myndighets 

underskrift 

Ort och datum 

             

Underskrift av behörig företrädare 

Namnförtydligande 
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Bankens 

underskrift 

Banken öppnar/ändrar/avslutar ovanstående tjänster för kontohavaren 

Ort och datum 

             

Danske Bank A/S, Danmark, 

Sverige Filial 

Namnförtydligande 

 

Riksgälds-

kontorets beslut 

 Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton 
ansluts till det statliga betalningssystemet fr o m 

Datum 

 Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton 
ändras i det statliga betalningssystemet fr o m 

Datum 

 Riksgäldskontoret beslutar härmed att ovanstående konton 
avslutas i det statliga betalningssystemet fr o m 

Datum 

Riksgälds-

kontorets 

underskrift 

Ort och datum 

             

Underskrift av behörig företrädare 

Namnförtydligande 
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