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Nu kan kunden samla hela sin ekonomi i SEB-appen 
 
 
Ett sparkonto hos en bank, ett bolån hos en annan och kanske ett transaktionskonto hos en tredje?  
Nu kommer SEB:s kunder på ett smidigt sätt kunna välja att samla alla sina konton, lån och 
sparanden, oavsett vilken bank de använder, direkt i sin privatapp, och därmed få en bra överblick 
över hela sin ekonomi. 
 

- SEB är första bank att kunna erbjuda sina kunder möjligheten att samla hela sin ekonomi på ett 
och samma ställe. Det är något som många kunder efterfrågar och vi är väldigt glada att nu 
kunna tillhandahålla den här funktionen, säger Mats Torstendahl, chef för division Företag & 
Privatpersoner. 

 
Den nya funktionen innebär att kunden kan välja att inhämta information från andra banker där kunden 
loggar in i en app eller på en internetbank med mobilt BankID. Kunden ska kunna läsa in konton, 
sparanden och lån, hämta pension och försäkringar och på det viset se hela sin ekonomi i SEB:s app – en 
av de mest använda ekonomiapparna i Sverige, med i snitt 25 miljoner besök varje månad. 
  
Förutsättningarna för att kundens ska kunna läsa in konton, sparanden och lån från andra banker är att 
kunden har tillgång till den andra bankens internetbank eller app och att kunden signerar ett avtal från 
SEB direkt i privatappen. Kunden godkänner sedan att SEB hämtar informationen från de andra 
bankerna genom att legitimera sig med mobilt BankID för respektive bank.  
 
Den nya tjänsten kommer att rullas ut successivt under sommaren. Detta innebär att alla kunder inte 
kommer få tillgång till tjänsten samtidigt. Tjänsten är utvecklad i samarbete med fintechbolaget Tink. 
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på 
företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel 
återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni  2019 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 912 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 932 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
https://www.sebgroup.com/sv
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