
ANSÖKAN
Bankernas ID-tjänst

KUNDEN
Företag (juridiskt namn) Organisationsnummer

Ett flöde Flera flöden

Är det ett eller flera flöden där BankID ska användas?

Ange en kort beskrivning av verksamheten eller affärsidén

Om flera flöden är aktuella, beskriv kort vilka

DatumÅterförsäljare

Företagets hemsida (URL-adress om ej ännu i produktion)

Ägare

Legitimering Signering

Vad ska BankID användas till?

Ja Nej

Kommer det att finnas fler id-metoder t ex användarnamn och lösenord kopplade till samma e-tjänst/app?

Ja Nej, inte aktuellt i detta fall

Har kunden alt tredje part fått information om regeln gällande förbud mot s k id-växling*?

Ja Nej

Sker försäljning av vara/tjänst på en webbsida/via en app som inte ägs av företaget som ansöker om Bankernas id-tjänst?

>100.000

Uppskattning av antalet autentiseringar per månad

500 1.000 5.000<100 10.000 50.000

>100.000

Uppskattning av antalet signeringar per månad

500 1.000 5.000<100 10.000 50.000

VERKSAMHETSBESKRIVNING

ID-TJÄNSTER

Omsättning Antal anställda

Önskat/önskade Displayname(s)

Processbeskrivning

Övrig information

*Förbud mot Id-växling
BankID får inte användas för att skapa, validera, återställa eller förstärka en annan id-lösning t ex användarnamn och 
lösenord, oberoende hur det sker. Om behov finns att ursprungsidentifiera en användare för en alternativ id-lösning, så 
ska detta göras helt separat från BankID i ett annat flöde. 
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Ange det organisations-/produktnamn ni önskar att era användare 
ser vid autentisering/underskrift av tillämpbara e-legitimationer.

Beskriv hur autentisering/underskrift med e-legitimationer är tänkt att 
användas i er tjänst/applikation. Rita/beskriv gärna på baksidan.

Samtliga ägare överstigande 25%, ange personnummer.
Om huvudägare saknas, ange detta tydligt.



ANSÖKAN
Bankernas ID-tjänst
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Beskriv hur autentisering/underskrift med e-legitimationer är tänkt att användas i er tjänst/applikation. 

Processbeskrivning, forts
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