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Swedbank
En banks affärsidé är att erbjuda olika finansiella instrument. En av av dessa
produkter är bankkonto med tillhörande tjänster. Ett UF-företag erbjuds, kostnadsfritt,
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Företagsrådgivning.
Företagskonto.
Telefonbanken företag.
Internetbanken med betaltjänst.
Bankgirokoppling till företagets bankkonto.

Skåne
I Skåne erbjuder Swedbank kostnadsfritt företagstjänster under ditt UF-år.
Övriga regioner i Sverige kan samarbeta med någon annan bank.
Måste jag använda mig av den bank som UF erbjuder?
Det är enklast eftersom de vet hur ett UF-företag fungerar. Men det behövs
inte. Om du kan fixa ett gratis konto hos en annan bank är det ok. Glöm inte
att du även behöver Internetbank och koppling till Bankgirot [BG].
När UF-företaget öppnar konto
Via bankens webbplats kan du normalt få reda på vem som är kontaktperson
för bankens UF-frågor i din region.
Måste vi besöka banken eller kan vi göra det online?
Du måste besöka banken personligen eftersom du/ni ska skriva på ett avtal.
Banken vill även diskutera din affärsidé med företaget. Rent juridiskt är det
endast de personer som tecknar företagets firma som behöver vara närvarande.
Ansvarig
Tänk på att den eller de studenter som skrivit under kontoansökan ansvarar
för att kontovillkoren följs.
Bankens krav
Kravet för att få ta del av bankens tjänster är att UF-företaget måste bli kund
i banken för att få företagsrådgivning. Företagets medarbetare måste skriva
på ett avtal där de förbinder sig att självmant, på deras eget initiativ, avsluta
sina banktjänster och återlämna utlånad internetdosa/-er före avtalstidens utgång.
Ska jag ta med mig några dokument?
Ja, absolut. Glöm inte att ta med dig kopia på,
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Bolagsordning.
Protokoll - konstituerade bolagsstämma.
Protokoll- konstituerade styrelsemöte inkl. firmateckning.
Registreringsbevis från UF.

Vad innebär att teckna firma?
En juridisk person brukar alltid ha regler för vem som får teckna företagets
firma. Vem som med lagligt bindande verkan får skriva under avtal och
liknande för den juridiska personens räkning, d v s ditt UF-företag. Den som
har sådan rätt betecknas firmatecknare. Firmateckning kan även ske av en
person som fått ställningsfullmakt
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Hur många bör befinna sig på mötet med banken?
Det är väl trevligt att samtliga medarbetare går till banken och träffar en professionell företagsrådgivare som kan ge goda råd i företagsstarten.
Utifrån bankens perspektiv styrs det av vem som tecknar företagets firma.
Det finns reglerat i protokollet från företagets konstituerade styrelsemöte.
Det räcker med två st, t ex VD och ekonomichef. Men om ni är fler som ska
teckna firma måste de vara med för att skriva på avtalet med banken. Samtliga personer som ska teckna firma får var sin dosa som används för att logga
in på företagets bankkonto.
När ska vi, senast, haft vårt möte med banken?
När din UF-registrering är klar, dvs registrerad och betald, och du ringt och
bokat tid. Ju tidigare desto bättre eftersom företaget kan betala räkningar och
ta emot inbetalningar via Internetbanken.
Vad är det för skillnad mellan överföring och betalning?
Överföring innebär att du för över pengar från ett bankkonto till ett annat
bankkonto.
Betalning innebär att du betalar till ett annat konto, normalt via Bankgiro eller
Plusgiro.
Hur många ska kvittera betalordern på min Internetbank?
Normalt är det samtliga medarbetare som får lov att teckna företagets firma.
Det är bäst att du kontrollerar med din bank annars kan det hända att du
kvitterat med din "dosa" och glömt att ytterligare en person ska kvittera. Då
har du inte skickat iväg din betalning och problem kan uppstå.
Ränta
Ränta utbetalas när när UF-företaget avslutar sitt konto. Bankkontot aktiveras
när handlingar skickats ut till UF-företaget. Efter verksamhetsårets slut, d v s
när UF-företaget har avvecklats, ska kontot avslutas och eventuell behållning
skickas till den som tidigare erhållit kontoutdragen.

Avsluta
Det är viktigt att du avslutar samtliga förehavanden med din bank när du avvecklat ditt UF-företag. Om du missar att avsluta företagets konto + övriga
tjänster kommer banken att skicka en räkning för ett nytt påbörjat år till dig
som du blir tvungna att betala oavsett om du använder tjänsterna eller inte

När måste kontot på banken avslutas?
Det ska avslutas direkt efter företagets årsstämma i slutet av maj/början av
juni. Det är viktigt att du gör detta skriftligen och att du ber om att få ett
skriftligt svar.
Vad händer om jag är under 18 år?
Då kräver banken att din målsman, oftast mamma eller pappa, skriver på en
fullmakt. Det innebär att han/hon tar ansvar för dina förpliktelser gentemot
banken.
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Läs mer!
>> Fullmakt från Swedbank
>> Information från Swedbank
Bankgiro
Bankgironumret är inte ett konto utan enbart en adress som pekar på ett
bankkonto. När du ska få betalt behöver du bara uppge företagets bankgironummer på fakturan – du behöver aldrig lämna ut ditt bankkontonummer. Det är i alla lägen dolt för inbetalaren.
Om du byter bank, behåller du ditt vanliga bankgironummer och dina bankgirobetalningar fortsätter fungera på det sätt du är van vid.
Visste du att
Inom Bankgirot förmedlas varje bankdag över 15 miljarder kronor eller mer
än 1 miljon betalningsuppdrag.
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