Bli företagskund

Enskild firma, Handelsbolag och
Kommanditbolag

Ansökan

Handläggning

• Skicka in ansökan. Använd bankens digitala ansökan på
sparbankensjuharad.se/nyttforetag.
• Skicka in de underlag som efterfrågas under respektive
bolagsform till foretagnykund@sparbankensjuharad.se.

• Banken handlägger ansökan och kan komma att behöva
ställa kompletterande frågor och även be om kompletterande
underlag.
• Varför ställer banken frågor?

Uppstartsmöte

• När din ansökan är godkänd bokar vi in ett möte för att
signera avtalen och tar upp eventuella frågor eller
funderingar. Mötet sker antingen fysiskt eller per telefon.

STARTA!

• Ditt företag är nu startat. Lycka till!
• Tveka inte att vända dig till oss med eventuella frågor eller
fungeringar. Vi finns här för dig.

• sparbankensjuharad.se/nyttforetag
• sparbankensjuharad.se/darforfragor

Bli företagskund

Aktiebolag
• Skicka in ansökan. Använd bankens digitala ansökan på
sparbankensjuharad.se/nyttforetag.

Ansökan

• Till foretagnykund@sparbankensjuharad.se skickas de
underlag som efterfrågas. TIPS! Använd verksamt.se för att
skicka dokumenten för registreringen av ert nya bolag.

Handläggning

• Banken handlägger ansökan och kan komma att behöva
ställa kompletterande frågor och även be om kompletterande
underlag.
• Varför ställer banken frågor?

Aktiekapital

• När ansökan är godkänd och banken öppnat ett konto är det
dags att föra över aktiekapitalet. Meddela banken när detta
är gjort.
• Därefter skickar banken ett bankintyg - antingen direkt till er
eller via verksamt.se.

Uppstartsmöte

STARTA!

• Hos bolagsverket tar det 1-2 veckor innan ni tilldelas ett
organisationsnummer. Skicka organisationsnumret till
foretagnykund@sparbankensjuharad.se.
• Därefter kontaktar banken er gällande signering av avtalen.
Då tas även eventuella frågor och/eller funderingar upp.

• Ert företag är nu startat. Lycka till!
• Tveka inte att vända er till oss med eventuella frågor eller
fungeringar. Vi finns här för er.

• sparbankensjuharad.se/nyttforetag
• sparbankensjuharad.se/darforfragor

Bli företagskund

Aktiebolag (lagerbolag)
Ansökan

Handläggning

Aktiekapital

Uppstartsmöte

STARTA!

• Skicka in ansökan. Använd bankens digitala ansökan på
sparbankensjuharad.se/nyttforetag.
• Till foretagnykund@sparbankensjuharad.se skickas de
underlag som efterfrågas.

• Banken handlägger ansökan och kan komma att behöva
ställa kompletterande frågor och även be om kompletterande
underlag.
• Varför ställer banken frågor?

• När ansökan är godkänd och banken öppnat ett konto är det dags
att föra över aktiekapitalet. Meddela banken när detta är gjort
och om fakturan ska betalas från företagets konto eller inte.
• Därefter skickar banken ett likvidintyg som ska ges till det
säljande företaget. er eller via verksamt.se.

• Generalfullmakten krävs för att banken ska kunna öppna
tjänster åt bolaget. Skicka generalfullmakten till banken via
foretagnykund@sparbankensjuharad.se.
• Därefter kontaktar banken er gällande signering av avtalen.
Då tas även eventuella frågor och/eller funderingar upp.

• Ert företag är nu startat. Lycka till!
• Tveka inte att vända er till oss med eventuella frågor eller
fungeringar. Vi finns här för er.

• sparbankensjuharad.se/nyttforetag
• sparbankensjuharad.se/darforfragor

