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2 General 
 

Verification of bank account 
The verification of the bank account must be a print screen/picture of your bank statement. The 
following requirements must be visible for the application 
to be accepted. 

 Account holder  
 Account number 
 Date stamp 
 Visible name or sign of the bank logo 
 The bank statement may not be older than two months from the day you send in the 

application 
 

How do I? 
The verification consists of the account information you find at the "internetbank". See the example 
of from the four largest banks down below. Does your 
company have another bank? Then it works in a similar way. 
  
1. Sign in at your web browser 
2. Select current account 
3. Click on 'Account Details' and 'Download Account Statement' 
4. Take a print screen on your bank statement 
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Correct example down below: 
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3 Examples 

3.1 Länsförsäkringar 
 
Kontobevis - hur gör jag?  
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från Länsförsäkringar nedan. 
  
1. Logga in på Längsförsäkringar via webbläsaren - tryck här (använd ej Länsförsäkringar's app) 
2. Välj 'dokument'. 
3. Klicka på senaste 'kontoutdrag'. 
4. Ta en bild/printscreen på hela ditt kontoutdrag. 
5. Skicka in bilden på ditt kontoutdrag till oss. 
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 
  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare  
• Kontonummer  
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

  

https://secure127.lansforsakringar.se/lflogin/login.aspx?LoginState=3zesxos9DKwzpuK%2bTzIl9eSjHdQ%2fApMrwLK0DLcLph0QbqYmbukz8GgvwqB2uW3uk3dRQaczjVzX%2bR32DnJfqydVCpwkccVOs1e%2bMGBaFljHNQs5WaFwoolTkYRE4JWrNN2oQtFBltYAzGVPoBMvJnyANyEQxMdwSOXqqLi%2f1xVqQLh3sibws%2fv5fxgw81jjb4Fdc%2fbhNq6spuJWuUr3Rx6OFX%2f2G6OZ%2fHBjs%2bIEEnrf27gsdJzlK2xVwZ9GX9bNoVHvNxexwWf5xiPfzHYtFvL8tpTGBUPICt2m%2fZrQR6Gmt20EmzDap3pc0xIbO%2f8I363T6MYmOPLMAUTWT8poORD9Arm4Nf%2br9Dcd3IMeCfLOr54r2FMyZL0ypKZBw0IQNLWiqagy3fJWxC95aJ7GRef34XS%2bpElkYEoAPMTIJh%2bzzffxGZnqoQt82l1QnXbz%2f%2bjo6TuKwLc55Oo2M5WZ1AhpA9EuTKLEfIf0bax7yLwaY%2br6YTEYjm%2b6xakV%2fnSdeynBwshdVt93fysMVbWKRcShRWiZn53ukF13Tna%2fEVKnRB4lVnJc6A%2f2YdDurH7XsLdN6FTglKySDbhN7IzIclLZttXfn0N4k7mpvqe21u9%2baAaWiwXsUJkhnSRqMNKAV9STrKY6BIMUemahJ9UVXawCfqLh29VfOCTHcCjfX357fILD2CaRcGFitwb34eCpcmzptKGsguucOdJKPYP7sbHdWs0r9lxhd%2fQUjbv6EGKW%2fOr2xaauvnQVXhN8cNAaUmWAFjmyVzOnJH9GwmY174CEeNRjUuXg75agiBqBZbQH%2bcGIR%2bc7XJhiaxtD%2ft05
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3.2 Handelsbanken 
 
Kontobevis - hur gör jag?  
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från Handelsbanken nedan. 
  
1.Logga in på Handelsbanken via webbläsaren - tryck här (använd ej Handelsbanken's app) 
2.Välj aktuellt konto. 
3. Klicka på 'Skriv ut'. 
4.Ta en bild/printscreen på hela ditt kontoutdrag. 
5. Skicka in bilden på ditt kontoutdrag till oss. 
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 
  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare  
• Kontonummer  
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

 
 

https://secure.handelsbanken.se/logon/se/corp/sv/


 

Page 11 of 23 



 

Page 12 of 23 

 



 

Page 13 of 23 

3.3 Nordea 
 

Kontobevis - hur gör jag?  
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från Nordea nedan. 
  
1. Logga in på Nordea via webbläsaren - tryck här (använd ej Nordea's app) 
2. Välj aktuellt konto. 
3. Klicka på 'PDF'. 
5. Ta en bild/printscreen på hela ditt kontoutdrag. 
6. Skicka in bilden på ditt kontoutdrag till oss. 
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 
  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare  
• Kontonummer  
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

https://identify.nordea.com/?client_id=IxsWimYcaNAmcxfnx31T&code_challenge=TyCbJNfzuHhAGFyW4VAIQ9DvyEHaZHX6HvNJBnjPJWc&code_challenge_method=S256&lang=sv&nonce=2t3JtPTz7Bz6UIKAPdfKZGlJUBrE40ij1GDNsDFE0khd4b2lLouo41SsWQcixzNU&redirect_uri=https:%2F%2Fcorporate.nordea.se&response_type=code&scope=ndf+openid+agreement+mpid&state=415a1956-e929-3906-1805-34b1d7ba98f6
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3.4 Svea 
 

Kontobevis - hur gör jag?  
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från SEB nedan. 
  
1. Logga in på Svea via webbläsaren - tryck här 
2. Ta en bild/printscreen på hela kontovyn. 
3. Skicka in bilden på din kontovy till oss. 
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 
  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare  
• Kontonummer  
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

  

https://bank.svea.com/?_gl=1*uwvucz*_ga*MTk1NzU3NTI0Ni4xNjE2NTc5MTcy*_ga_8V99WD12F3*MTYxNjU3OTE3MS4xLjEuMTYxNjU3OTE3NS41Ng..&_ga=2.252790607.774094691.1616579173-1957575246.1616579172&_gac=1.18025035.1616579173.CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0eLsrqw6kg-edzfX4PpofmjSOJKndr5PeTprHfuMmlXPy_BAW73v2hoCJ6gQAvD_BwE
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3.5 Swedbank 
 

Kontobevis - hur gör jag?  
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från Swedbank nedan. 
  
1. Logga in på Swedbank via webbläsaren - tryck här (använd ej Swedbank's app) 
2. Välj aktuellt konto. 
4. Scrolla ned och tryck på 'Export' eller 'Skriv ut'. 
4. Välj sedan 'PDF' eller 'Skriv ut' 
5. Ta en bild/printscreen på hela ditt kontoutdrag. 
6. Skicka in bilden på ditt kontoutdrag till oss. 
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 

  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare 
• Kontonummer 
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

 

https://online.swedbank.se/app/ib/logga-in
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3.6 SEB 
 

Kontobevis - hur gör jag? 
För att verifiera ditt konto behöver du skicka in ett kontobevis. En verifiering kan bestå av den 
kontoinformation du hittar i din internetbank. Se exempel från SEB nedan. 
  
1. Logga in på SEB via webbläsaren - tryck här (använd ej SEB's app) 
2. Välj aktuellt konto. 
3. Klicka på 'Kontodetaljer'. 
4. Scrolla ned och tryck på 'Ladda ner kontoutdrag'. 
5. Ta en bild/printscreen på hela ditt kontoutdrag. 
6. Skicka in bilden på ditt kontoutdrag till oss.  
Observera att en bild av ditt kontoutdrag krävs för att vi ska kunna verifiera ditt konto. 
  
  
Vilken information behöver finnas med? 
Ett kontobevis skall vara en bild över ett kontoutdrag som inkluderar följande: 

• Kontohavare (finns på översta raderna) 
• Kontonummer (finns på översta raderna) 
• Bankens namn 
• Datumstämpel (kontoutdraget får inte vara äldre än två månader från datumet då ni skickar in denna 

ansökan) 

  

https://id.seb.se/ibf/mbid
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