
Välkomna som UF-företagare! 

Checklista – det här behöver ni göra

Vi erbjuder UF-företagare enkla och smarta banktjänster utan avgift*:

1. Registrera ert företag
För att öppna bankkonto för ert UF-företag behöver ni först ge oss uppgifter om er själva och företaget. Det gör ni genom 
att fylla i formuläret på vår hemsida. Efter 2 veckor är ni välkomna till banken.

2. Att göra inför vårt möte

Håll konstituerande möte 
På det konstituerande mötet sätter ni upp företagets ”spelregler” och väljer firmatecknare. Använd mallen för protokoll  
och dagordning** för att få med rätt beslut och formuleringar.

Skriv ut registreringsbevis
När företaget är registrerat kan ni skriva ut registreingsbeviset från er företagsprofil på ungforetagsamhet.se

Godkännande för omyndig
Om någon är omyndig ska den omyndiges förmyndare skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende  
UF-företagande***. Är den omyndige firmatecknare eller ska ha tillgång till företagets tjänster behöver blanketten lämnas  
till banken innan mötet.
 

3. Mötet med oss på banken
Vi kontaktar er via e-post eller sms högst två veckor efter att ni fyllt i formuläret på vår hemsida.  
Alla medlemmar i UF-företaget behöver vara med på mötet och ni ska ta med:

 
Giltig legitimation (t.ex. ID-kort, körkort eller pass) för samtliga medlemmar i UF-företaget 

Protokoll från konstituerande möte

Registreringsbevis

Godkännande för eventuell omyndig i företaget

Lite juridik
Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att ni som medlemmar i UF-företaget är personligt ansvariga för alla 
avtal som ingås för UF-företaget. Då omyndig inte själv kan ingå avtal med banken är rekommendationen att firmatecknare för företaget 
och användare av företages tjänster är myndiga. 

Lycka till som företagare önskar vi på Sörmlands Sparbank!

*Ordinarie årsavgift för dessa tjänster är 900 kr samt 2 kronor per betalning som tas emot via Swish Företag.

** Protokollmall och dagordning för konstituerande möte finns på swedbank.se/uf eller i dokumentarkivet på ungforetagsamhet.se

*** Blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande finns på swedbank.se/UF

Företagskonto – samla företagets ekonomi på ett konto

Swish för företag – kunden betalar med mobilen

Bankgiro – för smidiga kundinbetalningar

Appen för företag – företagets ekonomi på fickan

Internetbanken för företag – ger er en tydlig överblick

Telefonbanken – personlig service dygnet runt

Rådgivning

Sköt företagets 
affärer var 

som helst, när 
som helst.


