
Ansökan om 90-bankgironummer
Datum

.......................................................

Blanketten skickas till Svensk Insamlingskontroll.
Efter godkännande, lämnas blanketten till det
bankkontor organisationen önskar vara kund i.

Organisation

Organisationens namn

Postadress

Organisationsnummer

Telefon dagtid

Postnummer och ort E-postadress

Organisationens underskrifter av firmatecknare
Organisationen är införstådd med, accepterar och godkänner villkoren på omstående sida.

Svensk Insamlingskontrolls beslut
Svensk Insamlingskontroll godkänner att organisationen tilldelas ett 90-bankgironummer.

Ort och datum

Datum för beslut

Ordförande/firmatecknare 

Namnunderskrift

Ort och datum

Preliminärt tilldelat bankgironummer

Firmatecknare

Giltigt t.o.m.

Namnförtydligande

Svensk Insamlingskontroll-nummer

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ovanstående organisation ansöker om att dels beviljas ett bankgironummer inom den serie som är reserverad för 
insamlingsorganisationer godkända av Svensk Insamlingskontroll, dels tilldelas ett 90-bankgironummer.

Organisationen har för avsikt att använda 90-bankgironumret till följande ändamål, i enlighet med ändamålsparagrafen 
i organisationens stadgar:
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Organisationen är införstådd med, accepterar och godkänner nedanstående villkor:

•	 att	Svensk	Insamlingskontroll,	för	det	fall	Svensk	Insamlingskontroll	anser	att	organisa- 
 tionen beviljas ett 90-bankgironummer, enbart kommer att tilldela organisationen ett  
 preliminärt 90-bankgironummer

•	 att	organisationen	för	att	erhålla	ett	90-bankgironummer	måste,	efter	det	att	Svensk	 
 Insamlingskontroll påtecknat beslutet om att bevilja ett 90-bankgironummer, ansöka  
 om detta hos en bank genom att inge denna blankett. Ansökan måste vara bank tillhanda  
 senast 30 dagar efter Svensk Insamlingskontrolls datum för godkännande.

•	 att	för	det	fall	den	bank,	i	vilken	organisationen	ansöker	om	att	erhålla	ett	90-bankgiro- 
 nummer, efter sedvanlig affärsprövning fullgjorts, beslutar om att tilldela organisationen  
 ett 90-bankgironummer så kommer det till organisationen av Svensk Insamlingskontroll  
 tilldelade preliminära 90-bankgironumret att övergå till ett giltigt bankgironummer

•	 att	nyttjande	av	ett	90-bankgironummer	endast	får	ske	i	enlighet	med	vid	var	tid	gällande	 
 regelverk som fastställts av Svensk Insamlingskontroll, vilken finns tillgängliga på Svensk  
 Insamlingskontrolls hemsida på Internet

•	 att	Svensk	Insamlingskontroll	har	rätt	att,	om	Svensk	Insamlingskontroll	finner	att	orga- 
 nisationen bryter mot Svensk Insamlingskontrolls gällande regelverk, frånta organisationen  
 behörighet att inneha ett 90-bankgironummer

•	 att	för	det	fall	att	det	kommer	till	bankens	kännedom	att	organisationens	missbrukar	 
 eller kan befaras missbruka bankgirosystemet kommer banken snarast att anmäla detta  
 till Svensk Insamlingskontroll

•	 att	för	det	fall	Svensk	Insamlingskontroll	har	beslutat	att	frånta	organisationen	behörighet	 
 att använda ett 90-bankgironummer så är den bank som tilldelat organisationen 90-bank- 
 gironumret skyldig att omgående återkalla/avsluta detta, samt

•	 att	om	organisationen	ej	längre	önskar	nytta	det	tilldelade	90-bankgironumret	för	det	 
 avsedda ändamålet, så skall organisationen omgående meddela Svensk Insamlingskontroll  
 och banken detta som därefter kommer att återkalla/avsluta 90-bankgironumret.
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