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Guide till internetbanken för privatpersoner 

Med hjälp av den har guiden kommer du enkelt igång med de vanligaste 
funktionerna på internetbanken. Nar du har loggat in hittar du sedan hjälptexter 
på varje sida (läs mer om det i avsnittet Stödfunktioner på sidan 4 i den här 
guiden). Hör gärna av dig till oss om du trots allt inte får svar på din fråga. 
Kontaktvägar hittar du i avsnittet Kontakta oss på sidan 22. 

Logga in 

Du loggar in på internetbanken via vår webbplats seb.se. Du hittar inloggningen 
uppe till höger på sidan. Klicka på Logga in och därefter Privat, så kommer du till 
inloggningssidan. 

 

Du kan logga in med antingen mobilt BanklD, BanklD på kort eller digipass. Välj 
menyvalet for det inloggningsalternativ du föredrar och följ instruktionerna på 
sidan. Under din session på internetbanken använder du sedan samma metod, 
BanklD eller digipass, for att signera dina betalningar och andra uppdrag. 
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BankID 

BankID är en e-legitimation som du använder för att logga in på internetbanken 
och signera dina betalningar eller andra uppdrag. Med BankID kan du också 
deklarera hos Skatteverket, sköta kontakten med försäkringskassan och 
mycket mer. För att använda BankID på kort behöver du ett särskilt inlogg-
ningskort, BankID-kort. Ring oss på 0771-365 365 för att beställa ett sådant. 

Logga in med mobilt BankID 

1. Gå till inloggningssidan och klicka på Logga in. 

Ett fönster med en QR-kod visas. Om du lämnar fönstret avbryts 
inloggningen. 

2. Öppna BankID:s säkerhetsapp i din mobiltelefon. 

3. Tryck på QR-symbolen i BankID-appen. 

4. Rikta kameran mot QR-koden i denna ruta. 

5. Legitimera dig i BankID-appen genom ansiktsigenkänning, touch ID eller 
genom att trycka in din säkerhetskod och trycka på Legitimera. 

Fungerar inte ditt BankID? Läs mer i Vanliga frågor: vad gör jag om … på 
sidan 20. 

Logga in med BankID på kort 

1. Anslut kortläsaren till datorn med sladden via en usb-port. 

2. Sätt in kortet i kortläsaren med chippet först och vänt uppåt. 

3. Gå till inloggningssidan, välj BankID och klicka på Logga in. 

4. Markera ditt BankID och klicka på knappen för att legitimera dig. 

5. Texten tryck pin visas i kortläsarens fönster. Tryck din pinkod och Ok på 
kortläsaren. 

Digipass 

För att legitimera dig med digipass skapar du engångskoder med själva 
digipassen. Koderna är unika för just dig och tillfället. Tänk på att förvara 
digipassen (liksom koden till den) som en värdehandling. Ha den inte framme. 

Logga in med digipass 

1. Gå till inloggningssidan och välj Digipass. 

2. Skriv in ditt personnummer med tio siffror i fältet Personnummer. 

3. Starta digipassen genom att tycka på dess pilknapp. 

4. Tryck in din fyrsiffriga pinkod. Appli visas i fönstret. 
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5. Tryck på 2. Siffran 1 visas i fönstret. 

6. Mata in den första fyrsiffriga koden till vänster i fältet Inloggningskod. 
Siffran 2 visas i fönstret. 

7. Mata in den andra fyrsiffriga koden till höger i fältet Inloggningskod. 
Inloggningskoden (sex siffror) visas i 30 sekunder. 

8. Fyll i koden I fältet Inloggningskod och klicka på Logga in. 

Fungerar inte digipassen? Läs mer i Vanliga frågor: vad gör jag om … på 
sidan 20. 

Logga ut 

När du vill lämna internetbanken klickar du på länken Logga ut (se bilden 
nedanför). Som en extra säkerhetsåtgärd blir du automatiskt utloggad om du 
inte har klickat på någon sida på internetbanken under tjugo minuter. 

Komma igång 

När du loggar in de första gångerna möts du av en särskild startsida med några 
tips och råd om olika tjänster som du kan skaffa på internetbanken. 

Sedan är det denna startsida du möter varje gång du loggar in: 

 

På startsidan hittar du meddelanden till dig om du exempelvis har betalningar 
som inte kunnat göras, osignerade uppdrag eller nya e-fakturor. I rutan 
Genvägar finns några av de vanligaste och mest efterfrågade tjänsterna. 

Här får du också en översikt över dina konton i banken och kan föra över pengar 
mellan dina egna konton. Här hittar du dessutom färsk information om våra 
erbjudanden, tips och förändringar på internetbanken – så ta för vana att hålla 
utkik efter information som du kan ha nytta av. 
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Navigera på internetbanken 

Överst på internetbanken hittar du menyn med rubriker for de olika ärenden du 
kan uträtta. Länkar för att gå till andra sidor är blå. 

 

Stödfunktioner 

På internetbanken finns hjälp och tips for olika funktioner: 

Hjälp 

Alla sidor utom startsidan har en Hjälp-länk uppe till höger på sidan. På 
hjälpsidan finns bland annat steg for steg-beskrivningar av hur sidan fungerar 
och vad du behöver tänka på när du utfor dina bankärenden. 
 

Ordförklaringar och fälthjälp 
 

Ordförklaringar markeras med ett i inuti en grå symbol, en knapp med ett ? eller 
streckad understrykning. Klickar du på symbolen eller understrukna ordet visas 
en hjälptext som berättar vad du exempelvis ska skriva in i fältet eller vad 
uppgifterna i kolumnen eller fältet innehåller. 

Skriva ut 

Du kan använda webbläsarens funktion for att skriva ut. Dessutom finns en 
skriv utfunktion bredvid Hjälp-länken. 
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Aktuella tips 

Många sidor har också extra viktig information eller värdefulla tips till höger på 
sidan, i en ruta. 

 

De vanligaste tjänsterna på internetbanken 

Kontoöversikt och kontohändelser 

På startsidan under Mina konton (eller via menyn Konton & kort, Mina konton) 
får du en översikt över dina konton i SEB. Om du vill se utförda eller kommande 
händelser för ett konto eller få mer information om kontot klickar du på raden 
för kontot. 
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Du kommer till en sida med information om de senaste händelserna. Klicka på 
raden för händelsen så visas detaljer om just den, exempelvis bokföringsdatum, 
valutadag, verifikationsnummer, belopp och saldo. 

Du kan visa händelser som har inträffat sedan januari 2016. Du kan filtrera eller 
söka efter händelserna i en viss period, ett belopp eller olika typer av 
händelser, exempelvis inbetalningar, utbetalningar, kortköp och Swish. För att 
filtrera och söka klickar du på länken Visa filter. Om du exempelvis vill söka på 
en period väljer du start- och slutdatum i kalendrarna eller skriver datum med 
formatet ååååmmdd och klickar på Sök. 
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Kommande händelser 

Om du klickar på raden Kommande händelser visas de händelser som ännu inte 
har gjorts. Siffran inom parentes visar hur många de är. Händelserna visas upp 
till högst ett år framåt i tiden. 

 

Klicka på raden för den kommande händelsen för att se detaljer om den. Om du 
kan ändra den visas knapparna Ändra och Ta bort. 

 

Klicka på knappen Ändra för att komma till sidan där du kan ändra uppgifterna, 
välj Godkänn för att spara dina ändringar. Vill du ta bort händelsen klickar du 
bara på Ta bort, och vill du gå tillbaka till listan med händelser klickar du på 
krysset överst till höger på sidan. 

Stående månadsvisa överföringar ändrar du på sidan Mina stående 
överföringar och sparanden. Så här gör du: 

1. Klicka på Betala & överföra i menyn och därefter på Mina överföringar & 
sparanden. 

2. Klicka på länken Ändra till höger. 
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Du kan ändra 
• belopp 
• datum för nästa överföring 
• texten på avsändarens konto 
• texten på mottagarens konto. 

3. Klicka på knappen Ändra. 

När du tar bort överföringen görs inga fler kommande överföringar. 

Utförda händelser 

Också för händelser som har inträffat kan du se detaljer genom att klicka på 
raden för händelsen. Här är detaljer om en SEPA-betalning: 
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Kontodetaljer 

Bredvid menyvalet Kontohändelser visas valet Kontodetaljer. 

 

Bland kontodetaljerna hittar du bland annat ditt kontos Iban, Bic och räntor. Du 
kan också sätta ett eget namn på kontot, se vilka tjänster som finns att ansluta 
till kontot och ansluta tjänster som du saknar. 
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Betalningar och överföringar 

Betalningar till bank- och plusgirokonton – också via e-fakturor – och över-
föringar till konton i andra svenska banker gör du på sidan Betala & överföra. 
Överföringar kan vara enstaka eller månadsvisa (stående). De månadsvisa är 
praktiska om du exempelvis vill månadsspara eller varje månad sätter in ett 
bestämt belopp till samma mottagare. 

 

Så här registrerar du betalningar och överföringar: 

1. Klicka på Betala & överföra under Genvägar på startsidan. 

E-fakturor 

2. Överst på sidan visas e-fakturor om du har anslutit tjänsten till ditt konto 
med betalservice. 

3. Klicka på länken med mottagarens namn för att se detaljer om fakturan. 

4. Klicka på Lägg till för att betala fakturan. Om du har flera fakturor kan du 
lägga till alla genom att klicka på Lägg till alla. 

5. Klicka på länken Ändra om du vill ändra någon uppgift. 
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Betalningar och överföringar 

6. Under rubriken Ny betalning eller överföring fyller du i fälten för att 
registrera betalningar och överföringar till konton i andra banker. 

7. För betalningar ska Bankgiro/plusgiro vara markerat, för överföringar 
markerar du Konto/överföra. 

8. Om du tidigare har sparat uppgifterna om en betalningsmottagare kan du 
välja mottagaren i listan i fältet Till. Om inte fyller du i kontonumret (med 
eller utan bindestreck). Välj Spara mottagaren om du vill spara 
mottagaren för framtida betalningar. 

9. Välj från vilket konto som betalningen ska göras i listan i fältet Från. (Om 
du bara har ett konto är det redan valt.) 

10. Fyll i det belopp du ska betala i fältet Belopp. 

11. Om du ska göra en enstaka överföring väljer du Engångsöverföring och om 
du ska göra samma överföring varje månad väljer du Månadsvis efter 
Frekvens. 

12. Det datum som betalningen tidigast kan vara tillgänglig för mottagaren är 
ifyllt i förväg i fältet Betalningsdatum eller Överföringsdatum. Du kan 
ändra det genom att välja ett senare datum i kalendern eller skriva in ett 
annat datum med formatet ååååmmdd. 

13. a) Betalningar: Fyll i OCR-numret om det finns ett sådant (se bilden 
nedanför). Om det inte finns något väljer du Meddelande och fyller I ett 
kort meddelande till mottagaren (exempelvis, fakturanumret eller ditt 
namn). Du kan skriva upp till 100 tecken. 

 

Betalning med OCR-nummer. 

b) Överföringar: Fyll i en text som ska visas på det konto som pengarna 
ska dras från i fältet Text på avsändarkonto (från). 

14. a) Betalningar: Om du vill kan du fylla i en minnesanteckning till dig själv i 
fältet Egen anteckning. 

b) Överföringar: Fyll i en text som ska visas på det konto som pengarna 
ska sättas in på i fältet Text på mottagarkonto (till). 
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15. Klicka på knappen Lägg till. Uppe till höger visas en sammanställning över 
de betalningar och överföringar som du lägger upp. Om du ska göra fler 
betalningar eller överföringar, upprepa steg 6–14. 

16. Godkänn och signera uppdragen med ditt BankID eller din digipass. 

Godkänn och signera 

Signera betalningar och överföringar med mobilt BankID: 

1. Klicka på knappen Godkänn och därefter på Signera. 

2. Ett fönster visas. Om du stänger fönstret avbryts signeringen. 

3. Öppna BankID:s säkerhetsapp i din mobiltelefon. 

4. Kontrollera uppgifterna på skärmen och klicka på Skriv under med 
säkerhetskod. 

5. Fyll i säkerhetskoden och klicka på Skriv under. 

Signera betalningar och överföringar med BankID på kort: 

1. Kontrollera att kortläsaren är ansluten till dator och att kortet sitter i 
kortläsaren. 

2. Klicka på knappen Godkänn. 

3. En sida med instruktioner och knappen för att signera visas. Klicka på 
Signera. 

4. Ett fönster med uppgifterna visas. Kontrollera dem. 

5. Klicka på knappen Jag skriver under. 

6. Texten pin-kod eller Fyll i pin visas i kortläsarens fönster. 

7. Tryck din pinkod och Ok på kortläsaren. 

Signera betalningar och överföringar med digipass: 

1. Klicka på knappen Godkänn. 

2. Starta digipassen genom att trycka in pilknappen. 

3. Tryck in din fyrsiffriga pinkod. Appli visas i fönstret. 

4. Tryck 3. Siffran 1 visas i fönstret. 

5. Mata in den femsiffriga koden, som visas först i parentesen efter Appli3, 
och hall ner pilen tills siffran 2 visas. 

6. Mata in summan, som visas sist i parentesen efter Appli3, och hall ner 
pilen tills den sexsiffriga signeringskoden visas (den visas i 30 sekunder). 

7. Fyll i den sexsiffriga signaturen i fältet Signeringskod och därefter på 
knappen Signera. 
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Mottagare i andra länder 

 

Innan du kan betala till en bank utanför Sverige behöver du registrera uppgifter 
om mottagaren och mottagarens bank i listan med sparade mottagare. 

Så lägger du till mottagare: 

1. Klicka på Betala & överföra i menyn och därefter Lägg till mottagare. 

2. Välj SEPA-betalning eller utlandsbetalning som Typ av betalning. 

SEPA-betalning är det billigaste sättet att skicka pengar utanför Sverige. 
För kunna välja SEPA-betalning behöver 

• den mottagande banken ligga i EU (men inte i Sverige), EES, Schweiz 
eller Monaco 

• du ha mottagarens Bic-kod och Ibannummer 
• valutan vara euro 
• du betala avgifterna i din bank och mottagaren avgifterna i den 

mottagande banken. 
• beloppet inte motsvara mer än 15 000 euro. 

Om du inte uppfyller de villkoren väljer du istället utlandsbetalning. 
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3. Fyll i mottagarens namn i fältet Namn, gäller det en utlandsbetalning 
fyller du också i mottagarens adress. 

4. Välj land i fältet Skatterättslig hemvist (valfritt). Det är det land där 
mottagaren betalar skatt och deklarerar sin inkomst. 

5. a) SEPA-betalning i euro: Fyll i Iban i fältet Iban-nummer. 

b) Utlandsbetalning: Fyll i Iban eller kontonumret i fältet Iban- eller 
kontonummer. 

6. Fyll i den mottagande bankens Bic och klicka på Ok. 

Det är viktigt att du fyller i rätt Bic-kod. Om du inte känner till den är det 
bäst att fråga mottagaren om koden. Du kan också söka efter banken och 
dess Bic-kod via länken Sök Bic-kod, men då är det viktigt att du vet om 
det ska vara 8 eller 11 tecken. Om det blir fel antal tecken finns det risk 
att betalningen inte kommer fram till rätt bankkontor. 

Bic är en förkortning av business identifier code och används för att skicka 
internationelle betalningar. Det kallades tidigare the SWIFT-adress. 

Om du behöver hjälp att fylla i rätt uppgifter och koder är du välkommen 
att ringa oss på 0771-365 365. 

7. Om du inte vet Iban-numret eller banken i mottagarens land inte använder 
Iban, kan du behöva fylla i kompletterande uppgifter om mottagarens 
bank. Skriv// och därefter bankens clearingkod: 

 – Australien (BSB number): //AUxxxxxx (6 siffror) 
– Irland: //IExxxxxx (6 siffror) 
– Kanada (routing number): //CCxxxxxxxxx (9 siffror) 
– Nya Zeeland (national clearing code): //NZxxxxxx (6 siffror) 
– Storbritannien: //SCxxxxxx (6 siffror) 
– Sydafrika: //ZAxxxxxx (6 siffror) 
– Tyskland: //BLxxxxxxxx (8 siffror) 
– USA (routing number): //FWxxxxxxxxx (9 siffror) 
– Österrike: //ATxxxxx (5 siffror) 

Betalningar till andra länder: Om du saknar clearingkod eller ska betala 
till annat land än de i listan skriver du så utförliga adressuppgifter som 
möjligt om mottagarens bankkontor. 

8. Fyll i mottagarens namn i fältet Spara mottagaren som. När du sedan 
registrerar betalningar visas det namnet i listan med sparade mottagare. 

9. Klicka på Nästa och signera uppgifterna, se Godkänn och signera på sidan 
12. Nu kan du registrera själva betalningen. 

 



 
 
 

 15 (22) 

SEPA-betalningar i euro (utlandsbetalningar till länder i Europa) 

 

Så registrerar du SEPA-betalningar i euro: 

1. Klicka på Betala & överföra i menyn och därefter Internationella 
betalningar. 

2. Välj mottagare i fältet Till och klicka på Ok. 

Mottagarens namn, skatterättsliga hemvist, Iban-nummer och Bic för den 
mottagande banken visas. 

Om mottagaren ännu inte finns bland dina mottagare av SEPA-betalningar 
måste du först registrera mottagaren under Betala & överföra, Lägg till ny 
mottagare. 



 
 
 

 16 (22) 

3. Välj från vilket konto som pengarna för betalningen ska dras. (Om du bara 
har ett konto är det redan valt.) 

4. Fyll i beloppet. Valutan måste vara euro för denna typ av betalning, men 
om betalningen ska göras från ett konto i kronor kan du fylla i hur mycket 
beloppet motsvarar i svenska kronor (SEK), högst motsvarande 
150 000 kronor. 

5. Välj vilket datum som pengarna för betalningen ska dras från ditt konto i 
fältet Beloppet dras. Skriv datumet med formatet ååååmmdd. 

6. Om mottagaren har bett dig att göra det fyller du i betalningens SCOR 
(OCR). Du får uppgiften får från betalningsmottagaren. Om du inte har 
fått någon sådan uppgift kan istället välja Meddelande och skriva vad 
betalningen gäller eller uppgifter om dig som betalar. 

7. Om du vill kan du fylla i en minnesanteckning till dig själv i fältet Egen 
referens. Referensen hittar du sedan i detaljerna om den utförda 
betalningen under kontohändelserna. Referensen följer också med 
uppgifterna till mottagaren. 

8. Om mottagaren har bett dig kan du dessutom fylla i detaljer i ett 
strukturerat format om syftet med betalningen och id-uppgifter om 
avsändare och mottagare under Detaljer om SEPA-betalningen som 
mottagaren har bett om. 

9. Klicka på Lägg till. 

10. Godkänn och signera uppdragen med ditt BankID eller din digipass, se 
Godkänn och signera på sidan 12. 
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Utlandsbetalningar (till länder utanför Europa) 

 

Så fyller du i en utlandsbetalning: 

1. Klicka på Betala & överföra i menyn och därefter Internationella 
betalningar, Registrera utlandsbetalning. 

Välj utlandsbetalning om 

• mottagarens bank inte ligger i EU (utom Sverige), EES, Monaco, San 
Marino eller Schweiz 

• mottagaren inte har något Iban-nummer. 

• valutan är en annan än euro. 
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2. Välj mottagare i fältet Till och klicka på Ok. 

Mottagarens namn, skatterättsliga hemvist, Iban-nummer eller 
kontonummer och Bic för den mottagande banken visas. 

Om mottagaren ännu inte finns bland dina mottagare av utlandsbetal-
ningar måste du först registrera mottagaren under Betala & överföra, 
Lägg till mottagare. 

3. Om du inte har fyllt i ett Iban-nummer för mottagaren fyller du i den 
mottagande bankens clearingnummer i fältet Kompletterande 
information: 

– Australien (BSB number): //AUxxxxxx (6 siffror) 
– Irland: //IExxxxxx (6 siffror) 
– Kanada (routing number): //CCxxxxxxxxx (9 siffror) 
– Nya Zeeland (national clearing code): //NZxxxxxx (6 siffror) 
– Storbritannien: //SCxxxxxx (6 siffror) 
– Sydafrika: //ZAxxxxxx (6 siffror) 
– Tyskland: //BLxxxxxxxx (8 siffror) 
– USA (routing number): //FWxxxxxxxxx (9 siffror) 
– Österrike: //ATxxxxx (5 siffror) 

Betalningar till andra länder: Om du saknar clearingkod eller ska betala 
till annat land än de i listan skriver du så utförliga adressuppgifter som 
möjligt om mottagarens bankkontor. 

4. Välj från vilket konto som pengarna för betalningen ska dras. (Om du bara 
har ett konto är det redan valt.) 

5. Välj valuta. 

6. Fyll i beloppet i mottagarlandets valuta eller vad det motsvarar i kronor 
(SEK), högst motsvarande 150 000 kronor. 

7. Välj vilket datum som pengarna för betalningen ska dras från ditt konto I 
fältet Beloppet dras. Skriv datumet med formatet ååååmmdd. 

8. Välj hur överföringskostnaderna ska betalas: 

a. Jag betalar kostnaden i SEB (SHA): Som avsändare betalar du 
kostnaden i SEB (50 kronor) och betalningsmottagaren står för 
eventuella kostnader i utlandet. Utöver det belopp du skickar dras 
alltså också 50 kronor från ditt konto. I vår prislista ser du hur mycket 
du kan betala. Kostnaderna i utlandet varierar mellan olika banker, 
och därför kan vi inte tala om hur mycket mottagaren behöver betala. 

b. Mottagaren betalar alla kostnader (BEN): Det tillkommer inga extra 
kostnader för dig när du skickar betalningen. Avdrag görs i den 
utländska banken på det belopp du har valt att skicka. Kostnaden 
utomlands varierar mellan olika banker och vi kan därför inte tala om 
hur mycket mottagaren behöver betala. Beloppet som dras från ditt 
konto är det belopp som du har skickat. 

c. Jag betalar alla kostnader (SHA): Om du väljer att betala alla 
kostnader innebär det att du utöver kostnaden i SEB (50 kronor) 
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också betalar kostnaden i den mottagande banken (när betalningen 
görs 250 kronor), alltså totalt 300 kronor. Är kostnaden högre än 
250 i den mottagande banken, dras det resterande beloppet när den 
mottagande banken meddelat sin kostnad. 

9. Fyll i detaljer om betalningen, exempelvis fakturanummer i fältet 
Medlande till mottagaren. 

10. Välj Jag vill ha en avi för denna betalning om du vill få en bekräftelse för 
betalningen. Avin kostar 20 kronor. 

11. Klicka på knappen Lägg till. 

12. Godkänn och signera uppdragen med ditt BankID eller din digipass, se 
Godkänn och signera på sidan 12. 
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Vanliga frågor: vad gör jag om … 

… internetuppkopplingen inte fungerar? 

Kontrollera först att nätverkssladden är kopplad i uttaget och i datorn. Om du 
får ett felmeddelande när du försöker ansluta dig till internet är det bra att 
antingen skriva ner det eller ha det framför dig när du ringer din 
internetleverantör (som Telia eller ComHem). 

… mitt BankID inte fungerar? 

Kontrollera att kortläsaren är ansluten till datorn och att kortet är korrekt isatt i 
kortläsaren. Om kortläsaren är trasig och ingen information alls visas, kan du 
beställa en ny kortläsare av oss. Ring oss på 0771 365 365 så hjälper vi dig 
både med mobilt BankID och BankID på kort. 

… digipassen krånglar? 

Om digipassen visar texten fail1 eller fail2 i fönstret trycker du på piltangenten 
en gång till och trycker din pinkod. Har du råkat slå in fel kod tre gånger I följd 
låser sig digipassen och visar lock pin i fönstret. Då kan du beställa en 
upplåsningskod på 0771-365 365. Är digipassen helt trasig och ingenting visas 
i fönstret kontaktar du oss. 

… strömmen går eller datorn hänger sig? 

Säkerhetsmässigt innebär detta samma sak som om du glömt att logga ut, och 
din inloggning avslutas automatiskt. Var du mitt uppe i att registrera en 
betalning? Logga in på nytt och kontrollera om den sparades. Du hittar sparade 
men ännu inte skickade betalningar på sidan Betala & överföra under 
Betalningar och överföringar att skicka. 
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... jag loggades ut automatiskt nar jag höll på att signera en betalning? 

Logga in på nytt. Om signeringen misslyckades far du ett meddelande att du har 
osignerade uppdrag och klickar på länken for att genomföra signeringen. 
Annars kontrollerar du om betalningen ligger bland dina kommande händelser. 
Att du loggades ut kan bero på att svarstiden for kommunikationen mellan din 
dator och internetbanken var for lång- men din betalning kan anda ha blivit 
godkänd. Om du inte hittar betalningen på något av dessa ställen behöver du 
registrera den på nytt. 

… jag har registrerat fel uppgifter i en betalning eller överföring? 

Om du ännu inte signerat din betalning eller överföring klickar du helt enkelt på 
den i uppdragslistan till höger på sidan Betala & överföra. Om betalningen 
redan ar signerad hittar du den på sidan Kommande händelser. Klicka på 
Ändra/ta bort så får du möjlighet att ändra eller ta bort uppdraget helt. Alla 
ändringar av betalningar och överföringar till en annan mottagare an dig själv 
måste du sedan signera med BanklD eller digipass på nytt. 
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Kontakta oss 

Under Mitt SEB – Utskick och meddelanden kan du skicka meddelanden till oss 
och läsa vart svar. När du skickar meddelanden där följer dina personuppgifter 
med och vi kan enkelt hjälpa dig med de flesta ärenden. De här telefonnumren 
är också bra att ha till hands: 

Personlig service – 0771-365 365 

På 0771-365 365 svarar vi på alla bankfrågor och generella arrenden – 
dygnet runt, alla -dagar på aret, på fler än 20 olika sprak. 

Från utlandet ringer du +46-771-365 365. 

BanklD-supporten – 0771-88 66 44 

BanklD-supporten svarar på frågor om BanklD, alla dagar 
mellan klockan 7 och 22. 

Från utlandet ringer du +46-771-88 66 44. 

Spärra kort – 08-14 72 00 

Spärra stulna eller borttappade kort kan du göra dygnet runt. 

Från utlandet ringer du +46-8-14 72 00. 

Växel – 0771-62 10 00 

Om du saker ett bankkontor, en avdelning eller en person ringer du var växel. 
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