Lägga in bankkontonummer i eBas
I denna instruktion kan ni läsa om varför ni behöver lägga till ett bankkontonummer i eBas och hur ni gör
det. Ni kan också läsa om vad ett kontobevis är och varför ni behöver ladda upp detta.
Varje år, om ni gjort klart er rapportering i tid, får ni ett föreningsbidrag från RUM. För att ni ska kunna få det
behöver vi veta vilket bankkonto vi ska betala ut till och därför ska ni skriva in ert kontonummer i eBas.
När ni skriver in ert kontonummer i eBas ska ni också ladda upp ett kontobevis. Kontobeviset är ett
dokument som ni får av er bank. Den information som ska finnas på kontobeviset är:
•

Vilken bank som kontot finns i

•

Clearing nummer och kontonummer till kontot

•

Information som visar att det är föreningens konto och inte ett konto kopplat till en privatperson

Kontobevisen kan se lite olika ut från i olika banker. I många banker kan ni få kontobeviset direkt i
internetbanken. Om ni inte vet hur ni hittar kontobeviset kan ni fråga er bank.
Behöver ni hjälp, eller har ni frågor om konto eller kontobevis? Hör av er till oss på medlem@rum.se eller
0771-91 91 40

Så här skriver du in kontot i eBas och laddar upp kontobevis
1.

Logga in i eBas

2.

Klicka på ”Föreningens uppgifter” i menyn till vänster. Klicka sedan på ”Kontouppgifter”

3.

När ni kommit fram till sidan ”Kontouppgifter” ska ni fylla i uppgifterna:

4. Välj vilken typ av konto ni har (Bankkonto, eller plusgiro, eller bankgiro)

5.

a.

Om föreningen har ett bankkonto ska clearing nummer och kontonummer fyllas i

b.

Om Plusgiro eller Bankgiro fylls det i

- Kontobevis

När ni är klara med detta kommer vi att titta på ert kontobevis och kontonummer. Om något saknas hör vi av
oss, och om allt är med blir kontot godkänt.
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