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Kontoöppning för en oregistrerad förening 
eller sammanslutning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I den här broschyren ger vi dig viktig information om hur en oregistrerad 

förening eller sammanslutning kan upprätta en kundrelation till och 

öppna ett konto. 
 
 
 
 
 
 

Vad är en oregistrerad förening eller 

sammanslutning? 

 
Det är ett konsortium av personer som bildas genom 

muntliga avtal eller som en förening genom att: 

 
•  hålla konstituerande möte och göra upp protokoll 

•  utse styrelse och kassaförvaltare 

•  utarbeta stadgar för sammanslutningen och komma 

överens om mötespraxis. 

 
Ingen officiell registrering krävs för en förening eller 

sammanslutning. Som exempel kan nämnas kaffekassor, 

klasskommittéer och släktföreningar. 

 
Att upprätta kundrelation och öppna konto 

 
Kundrelationen för en oregistrerad förening eller 

sammanslutning upprättas mellan Nordea och den person 

som öppnar kontot. Den oregistrerade föreningen står inte 

i kundrelation till Nordea. 

 
Ur föreningens medlemmar utses en förvaltare av 

bankärenden i vars namn det nya kontot öppnas. Den 

utvalda personen kan öppna kontot i nätbanken eller 

Nordea Kundtjänst. Innan den utvalda personen börjar 

använda kontot ska hen ringa Nordea Kundtjänst på 0200 

5000 (mån–fre kl. 8–18) och meddela banken kontots 

användningsändamål och kommande betalningsrörelse. 

Det kan finnas flera innehavare på kontot, och de 

alla ska vara kunder i Nordea. Om kontoinnehavarna 

inte är kunder i Nordea eller om de inte har Nordeas 

bankkoder, kan de enklast bli kunder på nätet www. 

nordea.fi/blikund. Dessutom kan det på kontot finnas 

dispositionsrättsinnehavare. 

 
Observera 

 
Kontoinnehavaren eller kontoinnehavarna är personligt 

ansvariga för transaktionerna på och användningen 

av kontot. I regel betraktas kontomedlen som 

kontoinnehavarnas personliga medel till exempel vid 

dödsfall ur olika myndigheters synvinkel, såsom FPA och 

utsökningsverket. Banken ansvarar inte gentemot tredje 

part för huruvida tillgångarna hör till en privatkund eller 

en förening. 

 
Vi rekommenderar att kontot för en oregistrerad förening 

eller sammanslutning förses med protokoll eller PM över 

föreningens konstituerande möte där man har beslutat att 

öppna konto och utse kontoinnehavare och personer med 

rätt att använda kontot samt rätt att ändra och avsluta 

tjänster som ansluts till kontot. 

 
Det är klokt att specificera meddelandena om varje 

kontotransaktion så exakt som möjligt då pengar överförs 

till eller från kontot. 
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