Anmälan av kontonummer för utbetalning av ersättning i
samband med APL (exempelvis matersättning)
Borås Stad
Avtals/arbetsgivarnummer: 645948
Nordea samarbetar med kommunen vid utbetalning av ersättningar till elever. För att kunna betala
ut ersättningen måste skolan lämna följande person- och kontouppgifter till Nordea.
Glöm inte att du måste vara innehavare, eller medkontohavare, av det konto som anmäls.
Du anmäler bankkontot på nordea.se/anmalkonto med Bank-id, samt avtals/arbetsgivarnummer 645948. Om du inte kan anmäla digitalt använder du istället denna blankett.

Det är viktigt att du även meddelar skoladministrationen på din skola till vem ersättningen
ska utbetalas. Detta gäller endast omyndig elev. Skolan måste kontrollera uppgifterna
mot utbetalningssystemet innan den skickas vidare till banken.
Anmälan (texta)

Uppgifter för den till vilken ersättningen ska utbetalas (vårdnadshavare, elev eller annan person).
Bidraget betalas ut till vårdnadshavaren t.o.m. eleven fyller 18 år.
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Bankkonto (clearing- och kontonummer) * och bankens namn
* Vid osäkerhet om hur bankkonto (clearing- och kontonummer) ska fyllas i, kontakta din bank.

Anmälan för elev som fyller 18 år under läsåret (texta)

Om ersättningen ska utbetalas till elevens bankkonto istället för vårdnadshavarens konto efter att eleven fyllt 18, kan elevens
uppgifter anmälas redan nu
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Postnummer och ort
Bankkonto (clearing- och kontonummer) * och bankens namn
* Vid osäkerhet om hur bankkonto (clearing- och kontonummer) ska fyllas i, kontakta din bank.

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Mars 2020

Information om behandling av personuppgifter:

Som personuppgiftsansvarig behandlar Banken personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om
och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandling av personuppgifter, vänligen läs
vidare i Bankens dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Banken. Dataskyddspolicyn
innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelser,
dataportabilitet, etc.
Skolan checkar av uppgifterna mot systemet för utbetalning och skickar den därefter direkt till Nordea. Blanketten sparas inte på skolan.
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