
Bilaga 1  A till ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA 
KRONOR TILL BANKER FÖR ATT STÖDJA FÖRETAGSUTLÅNING (ALLMÄNNA VILLKOR 
UBF)  
 

Anmälan av deltagande i anbudsförfarande enligt 
ALLMÄNNA VILLKOR UBF samt anmälan av överflytt av 
Kredit enligt Allmänna Villkor V-kredit till ALLMÄNNA VILLKOR 
UBF 
 
Anmälan skickas till Sveriges riksbank via e-post (inskannat original och behörighetshandlingar) till   
anmalan@riksbank.se    

 
Motparten 
Namn Organisations- eller registreringsnummer 

            
Kontaktuppgifter anbudsfrågor 
Namn 

 
Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

    
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 
    
    
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 
    

                        
Kontaktuppgifter för  överflyttmeddelande av Kredit från Allmänna Villkor V-kredit till Allmänna Villkor UBF 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
Kontaktuppgifter säkerhetsfrågor 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
Kontaktuppgifter utbetalning 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
Kontaktuppgifter rapportering 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
Kontaktuppgifter fakturering 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
Fullständig faktureringsadress för eventuell fakturering 
av tilläggsränta 

 

Ev. 
kostnadsställe/referensnummer/ 
projektnummer 

GLN (Global Location Number) 
för fakturering via Peppol 

 

            
 
 

Motpartens ombud 
Namn BIC 

            
Kontaktuppgifter motpartens ombud 
Namn Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress 

                        
 



 
 
Vi anmäler härmed att vi kan komma att delta i anbudsförfaranden för programmet med utlåning till banker för att stödja 
företagsutlåning (UBF). Vi accepterar de Allmänna Villkor UBF som Riksbanken beslutar från tid till annan samt de Särskilda 
villkor som Riksbanken tillkännager genom publicering på sin webbplats inför varje anbudsförfarande. Lämnande av anbud i ett 
specifikt anbudsförfarande genom en av ovan förtecknade anbudslämnaridentiteter innebär att vi därigenom bekräftar att de 
Allmänna villkoren UBF och de Särskilda villkoren för det aktuella anbudsförfarandet är gällande och bindande för oss. 
 
Vi anmäler härmed att vi vill flytta erhållen Kredit enligt Allmänna Villkor V-kredit till Allmänna Villkor UBF. Vi 
accepterar de Allmänna Villkor UBF som Riksbanken beslutar från tid till annan. Meddelande om överflytt av 
Kredit ska lämnas via e-post till eol@riksbank.se på särskild blankett, bilaga 1 A:1, med angivande av Likviddag, 
belopp som ska flyttas samt önskad Återbetalningsdag för Kredit enligt Allmänna Villkor UBF (2022-04-29, 2023-
04-28 eller 2024-04-30) senast tre (3) Bankdagar före aktuell Likviddag och utgör kompletterande villkor till 
Allmänna Villkor UBF. Lämnande av sådant e-post meddelande genom en av ovan förtecknade 
överflyttmeddelandeidentiteter innebär att vi därigenom bekräftar att de Allmänna villkoren UBF och de villkor 
som framgår av överflyttmeddelandet är gällande och bindande för oss. 
      
      
      
 

 
     

 

    Underskrifter    

  Ort, datum  

  

       

  

  Behörig företrädare  
  

 
  Namnförtydligande, telefon  
         

  
  

  

  
  

 Behörig företrädare  

 Namnförtydligande, telefon  
       

  
Behörighetshandlingar bifogas avseende företrädare som undertecknat ovan.  
 
Notera att för att Motparten ska få delta i anbudsförfaranden måste fullständig anmälan (inklusive behörighetshandlingar) 
mottas (via e-post) av Riksbanken senast två (2) Bankdagar före aktuell Anbudsdag. För att få flytta lån från Allmänna Villkor V-
kredit till Allmänna Villkor UBF måste fullständig anmälan (inklusive behörighetshandlingar) samt överflyttmeddelande mottas 
(via e-post) av Riksbanken senast tre (3) Bankdagar före aktuell Likviddag. Anmälan ska vara undertecknad av behörig 
företrädare 

  
 

mailto:eol@riksbank.se

