
 
 

  
 

Principer för identifiering  
 
Beskrivning av identifieringsprocessen i Ålandsbanken 
 
Nedanstående principer gäller för inledande identifiering i Ålandsbanken Abp för att ingå avtal om digitala tjänster: 
 
Den inledande identifieringen av kunden (namn, personbeteckning, adress och nationalitet) sker alltid personligen på 
Ålandsbanken.  För verifieringen av kundens identitet godkänns någon av följande identitetshandlingar: 
 

 pass (och diplomatpass) utfärdat av en myndighet i en medlemsstat i EES, Schweiz eller San Marino. (Även 
främlingspass som utfärdats i Finland. Observera att om ett främlingspass har en anteckning om att identiteten inte 
har kunnat verifieras på ett tillförlitligt sätt så godkänns inte passet som identitetshandling i banken).  

 identitetskort (utfärdat av en myndighet i en medlemsstat i EES, Schweiz eller San Marino efter 1.3.1999). Är 
identitetskortet utfärdat av annan än finsk myndighet krävs dessutom att handlingen kan användas som 
resehandling. 

 Finska och svenska körkort, utfärdade efter 1.10.1990 (dvs de finska papperskörkorten godkänns inte). Observera att 
om det i körkortets fält för specialvillkor (fält 12) finns kod 70 (körkortet för en utlänning är utbytt av 
polismyndigheten) så godkänns inte körkortet för identifiering i banken. 

 
För identifiering av kunden godkänner Ålandsbanken Abp endast identitetsbevis vars äkthet banken kan verifiera.. 
 
Information om Ålandsbanken Abp 
• Bankens officiella firma: Ålandsbanken Abp 
• Bankens FO-nummer: 0145019-3 
• Huvudkontorets kontaktuppgifter : 

• Besöksadress: Nygatan 2, Mariehamn 
• Postadress: PB 3, 22101 Mariehamn 
• Telefonnummer: 0204 29011 

• e-postadress : contactcenter@alandsbanken.fi 
• Webbadress: www.alandsbanken.fi 
Ålandsbanken Abp är registrerad i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Ålandsbanken Abp har  
koncession för kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen. 
Tillsynsmyndighet som övervakar Ålandsbanken Abp:s verksamhet är Finansinspektionen  
(www.finansinspektionen.fi). Finansinspektionens adress är Snellmansgatan 6, PB 109,  
00100 Helsingfors. 
 
Tjänster som tillhandahålls 
Kontoöppning via Internetkontoret (Primekonto, Miljökonto samt Placeringsdeposition). 
Prime- och Miljökonto är avistakonton som är avsedda för skötseln av dagliga penningärenden.  
Placeringsdepositioner är konton till vilkas användning hänför sig begränsningar enligt kontovillkor, avtal eller lag, såsom 
uttags- eller insättningsbegränsningar.  
 
Betaltjänster är gireringar, direktdebiteringar, e-faktura och kortbetalningar som hänför sig till betalkontot, 
kontantinsättningar på betalkontot, kontantuttag från betalkontot på bankens kontor eller på automat.  
På förmedling av betalningar tillämpas Allmänna villkor för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet eller 
Allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar. Villkoren finns tillgängliga på Internetkontoret 
[www.alandsbanken.fi]. 
På betaltjänster tillämpas därtill kontovillkoren och eventuella tjänstespecifika villkor, såsom kort-, direktdebiterings- och 
digitala tjänster-villkor vilka finns tillgängliga på bankens kontor och på bankens Internetkontor [www.alandsbanken.fi]. 
 
Via vårt Internetkontor kan man förutom att öppna ovanstående konton även ansöka om bankkort samt lån. 
Bankens prislista finns tillgänglig på bankens kontor och på bankens Internetkontor (www.alandsbanken.fi) 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hur spärrar man sina digitala tjänster? 
Man kan spärra tillgången till sitt Internetkontor genom att kontakta spärrtjänsten på Kreditlaget, på telefon 09-69646800. 
Spärrtjänsten är öppen 24 timmar i dygnet. Kontorstid kan man också kontakta vårt Contact Center genom att skicka e-post 
till contactcenter@alandsbanken.fi eller på telefon 0204 292 910. Man kan också kontakta sitt närmaste ÅAB-kontor. 
 
 
Ålandsbanken Abp:s viktigaste samarbetsparter (och underleverantörer) 
Crosskey Banking Solutions Ab Ltd, FO-nummer: 1906672-0 
Ab Compass Card Oy Ltd, FOnr: 2082853-4 
Kreditlaget, FOnr: 0201646-0 
 
 
 

 


