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Överföring/Betalningsuppdrag mot 
spärrförbindelse/Amortering 

Byggnadslån
Överföring, betalningsuppdrag mot spärrförbindelse, amortering  
Med denna blankett kan du utföra tre olika uppdrag. Du kan föra över pengar från ditt byggnadslån till ditt byggkonto, 
du kan amortera av på ditt byggnadslån och du kan skicka in fakturor som ska räknas av mot spärrförbindelsen.

Kredittagare
Namn, kredittagare 1 Personnummer

Utdelningsadress (gata, box e.d.) Telefon dagtid (inkl. riktnr)

Ortsadress (postnummer, ortnamn) E-postadress

Namn, kredittagare 2 Personnummer

Överföring från byggnadslån till byggkonto eller amortering
Här kan du föra över pengar från byggnadslån till byggkonto eller amortera av på byggnadslånet. När du för över pengar till ditt byggkonto kommer 
pengarna att finnas på byggkontot senast dagen efter att SEB har tagit emot blanketten. Sedan betalar du själv fakturorna via internetbanken. 
Minimibelopp att föra över är (vanligtvis) 200 000 kr per låntagare. Ska du använda pengarna till att betala fakturor som överstiger 100 000 kronor styck 
vill vi att du i förväg specificerar dessa utgifter nedan. Du behöver inte skicka in fakturorna.

Från konto/kreditnummer

Önskat totalt belopp

Till konto/kreditnummer

Godkänt belopp (bankens notering)

Specifikation över fakturabelopp som överstiger 100 000 kr
Belopp Mottagare Specifikation/fakturanummerPost nr

1.

2.

3.

4.

Betalningsuppdrag mot spärrförbindelse (SEB sköter betalningen)
Här kan du ge SEB i uppdrag att betala en faktura mot spärrförbindelse. Bifoga även en kopia på fakturan.

Från byggnadskreditnummer

Bankgiro/Plusgiro/Kontonummer

Belopp - avi - avräknas mot spärrförbindelseMottagare

Förfallodag

Fakturanummer/OCR

Underskrifter
Jag/Vi ger härmed SEB i uppdrag att utföra överföring alternativt betalning enligt ovan. Jag/Vi intygar även att de betalningar vi själva gör från 
byggkontot via internetbanken enbart rör byggnationen och att de alltid kan styrkas med kvitto eller kopia på faktura vid behov.

Ort, datum

Underskrift kredittagare 1

Namnförtydligande

Underskrift kredittagare 2

Namnförtydligande

Bankens noteringar

Överföring till byggkonto Betalning av faktura mot spärrförbindelse Amortering/räntebetalning
Ort, datum

Namnförtydligande Namnförtydligande

Underskrift handläggare Underskrift godkännare

Efter underskrift, skicka blanketten till Byggnadslånegruppen, antingen via fax 077-440 80 00, e-post: byl@seb.se eller lägg 
i ett kuvert märkt "Frisvar SEB Byggnadslån, A S8, Svarspost 20610645, 110 00 Stockholm". Frimärke behövs inte.
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