Behörighetsanmälan för Transaktionsrapporteringssystemet TORA
Anmälan skickas till Sveriges riksbank via e-post (inskannat original och behörighetshandlingar) till
tora@riksbank.se. Anvisningar återfinns längst ned i blanketten.

1.

Typ av anmälan

☐ Ny

2.

☐ Ändring
(Kontaktinformation epostgruppadress och/eller offentliga
IP-adresser

☐ Ändring av lösenord

Rapporterande institution

Institutionens namn
Organisationsnummer
(om det finns)
LEI-kod
Utdelningsadress
Postnummer och
adressort
Land (om annat än
Sverige)

3.

Ansvariga kontaktpersoner hos rapporterande institution

Namn

E-postadress

Titel/position

Telefonnummer

Namn

E-postadress

Titel/position

Telefonnummer

Namn

E-postadress

Titel/position

Telefonnummer

4.

E-post rapportöradress och offentlig IP-adress (er) hos rapporterande institution

E-post Rapportöradress
Publik IP-adress för
produktionsmiljö
Publik IP-adress
för testmiljö

☐ Avanmälan

5.

Underskrifter rapporterande institution

Ort, datum

Behörig företrädare, signatur

Namnförtydligande, telefon

Behörig företrädare, signatur

Namnförtydligande, telefon

6.

Kommentar från rapportör

7.

Informationen verifierad av systemförvaltare av TORA på Riksbanken

Namn:

8.

Signatur:

Användarinformation och kontaktinformation till TORA (ifylles av Riksbanken)

User account ID:
HTTPS URL:
SFTP Host:
SFTP Port:
SFTP Fingerprint:

9.

Kommentar från Riksbanken

Anvisningar

Den här anmälningsblanketten ska användas för att tydliggöra ansvar hos enskild rapportör
för den information som rapporteras till Riksbanken. Syftet är också att Riksbanken alltid
har uppdaterad kontaktinformation till rapportörer i händelse av incidenter och för
uppkoppling till TORA i test och produktionsmiljöer. Det är rapportörens skyldighet att
säkerställa att all information som lämnas i denna blankett alltid är uppdaterad.
Rapporterande institution tillhandahåller information och underskrifter i avsnitt 1-6 i
behörighetsanmälan. Nedan följer anvisningar om avsnitt 1-6 i behörighetsanmälan.
Rapporterande Institution
Rapporterande institution kan endast utgöras av Riksbankens penningpolitiska motparter.
Det är institutionens huvudkontor som utgör motpart.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner gällande alla frågor relaterade till TORA inklusive transaktionsuppgifter.
Rapporterande institution ska uppge kontaktinformation till minst två personer som
Riksbanken kan kontakta i händelse av incidenter eller annan uppföljning avseende
rapportering till TORA .
E-post och publika IP-adresser
Publika IP-adresser som avses nyttjas för TORA i test och produktionsmiljö. E-postadress
enligt följande konvention: tora_mmr_[institution]@[domain name].[top-level domain].
Denna e-postadress används för att skicka verifieringsfiler efter inrapportering av
transaktioner till Riksbanken.
Kommentar
Eventuellt tillägg av information.
Underskrift av behörig firmatecknare
Behörig firmatecknare på institutionen ska skriva under att uppgifterna som uppges i
blanketten är korrekta. Behörighet skall strykas med behörighetshandlingar som bifogas
blanketten.
Personuppgifter
Lämnade personuppgifter behandlas enligt Riksbankens integritetspolicy som finns på
Riksbankens webbplats.

