Välkommen som
UF-företagare!
Vi erbjuder enkla och smarta banktjänster utan avgift*:
Företagskonto - samla företagets ekonomi på ett konto

Sköt företagets
affärer var
som helst, när
som helst.

Swish för företag - kunden betalar med mobilen
Appen för företag - företagets ekonomi på fickan
Internetbanken för företag - ger en tydlig överblick
Rådgivning

Checklista - det här behöver du göra:
1. Förbered

3. Tidsbokning

Blanketter och mallar hittar du på varbergssparbank.se/uf

Efter att banken har granskat handlingarna

•

blir ni kontaktade för bokning av tid för rådgivning.

Håll konstituerande möte
Använd mallen för protokoll och dagordning för att få med

•
•

rätt beslut och formuleringar.

4. Ta med till banken

Skriv ut registreringsbeviset på

Alla medlemmar i UF-företaget bör vara med på mötet

ungforetagsamhet.se

och ni ska ta med:

Godkännande för omyndig

•

ID-kort eller pass)

Omyndigs förmyndare ska skriva under blanketten
Godkännande av avtal för omyndig avseende

Giltig legitimation ( t.ex. svenskt körkort,

•

Godkännande för eventuell omyndig i företaget

UF-företagande.

•

Fyll i ansökan för UF-företag
Vi erbjuder lösningar utifrån varje företags behov. Fyll i
frågorna i blanketten ”Ansökan för UF-företag” så utförligt
som möjligt så vi förstår hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.

2. Maila bankkontoret
Maila uf@varbergssparbank.se och se till att det innehåller:

•

Kopior på giltig legitimation

•

Ansökan för UF-företag

•

Protokoll konstituerande möte

•

Registreringsbevis

•

Godkännande för omyndig

*Erbjudandet gäller till 15/11.
Ord. årsavgift är 500 kr samt 2 kronor per betalning som tas emot via Swish Företag.

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 UFföretaget. Då omyndig inte själv kan ingå avtal med
banken är rekommendationen att firmatecknare för
företaget och användare av företagets tjänster är
myndiga.

Lycka till som företagare önskar
vi på Varbergs Sparbank!

