Anmälan av anslutning till BankID enligt
Valfrihetssystem 2018 E-legitimering
Nedanstående myndighet har sedan tidigare ingått avtalet Valfrihetssystem 2018 E-legitimering
administrerat av Myndigheten för digital förvaltning. Leverantören Finansiell ID-teknik BID AB
(556630-4928), med adress Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, är ansluten leverantör i enlighet med
avtalet för BankID.
Myndigheten bekräftar härmed anslutning till tjänst för elektronisk identifiering, identitetsintyg och
elektronisk underskrift från leverantören i enlighet med avtalet.
Myndigheten
Myndighetens namn

Organisationsnummer

Ort och datum

Namn på myndighetens behöriga företrädare

Nedanstående personer ska ha rätt att företräda myndigheten gentemot leverantören under avtalet.
Myndighetens kontaktperson under avtalet
Kontaktperson 1:

Kontaktperson 2 (frivilligt):

Namn

Namn

E-post

E-post

Telefonnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Mobilnummer
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Behörig beställare och mottagare av myndighetens certifikat för anslutning till BankID
(RP certificate)
Behörig beställare 1*:

Behörig beställare 2 (frivilligt)*:

Namn

Namn

E-post

E-post

Telefonnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Mobilnummer

(* Namn på infratjänstleverantör som myndigheten anlitar kan också anges)

Säkerhetskontaktperson och behörig att spärra myndighetens certifikat för anslutning till
BankID
Säkerhetskontaktperson 1:

Säkerhetskontaktperson 2 (frivilligt):

Namn

Namn

E-post

E-post

Telefonnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Mobilnummer

Myndigheten ansvarar för att skriftligen informera Finansiell ID-Teknik BID AB om myndigheten byter
företrädare under avtalsperioden.
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Myndigheten kommer att bli fakturerad av Finansiell ID-teknik BID AB i enlighet med villkoren i avtalet.
På fakturan anges: Leveransvillkor Valfrihetssystem 2018 E-legitimering. Av fakturaraderna framgår
antal BankID-legitimeringar och BankID-underskrifter aktuell månad.
Myndighetens faktureringsuppgifter
Faktureringsadress

Er referens (skrivs ut på fakturan, frivilligt)

Ert ordernr (skrivs ut på fakturan, frivilligt)

Ange önskad faktureringsmetod. Faktureringsadress måste anges även om e-faktura eller faktura via e-post väljs, då
påminnelsefaktura alltid skickas via post.
☐ E-faktura
Ange GLN-nummer för e-faktura:
☐ Faktura via e-post (Faktura i PDF-format skickas via e-post)
Ange e-postadress för faktura:
☐ Pappersfaktura

Faktureringsmetod går att ändra senare.

Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar.

Mejla denna bekräftelse på anslutning till valfrihetssystem@bankid.com eller skicka den via post till
BankIDs kontaktperson:
Petter Dahl
Finansiell ID-Teknik BID AB
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm
08-411 81 50
Teknisk support anslutning och begäran om spärr av Myndighetens certifikat skickas till
valfrihetssystem@bankid.com
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