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betalningstjänst (DIBS) i SSF TA
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SÅ HÄR ENKELT ÄR DET
Teckna avtal med DIBS för kortbetalning av
anmälningsavgifter i SSF TA.

Så här fungerar
DIBS Easy
Utbetalning sker från DIBS till föreningens
bankkonto inom 10 bankdagar. I samband med utbetalningen får ni en rapport
från DIBS över era betalningar för enkel
avstämning.
Med DIBS webbaserade administrationsverktyg hanterar ni enkelt alla era
betalningar och kan välja att göra
återbetalningar, skapa rapporter och
mycket mer.
Både administrationsverktyget och betalfönstret anpassas automatiskt till de olika
typer av skärmar som används.

Skriv avtal med
DIBS
Meddela Svenska Skidförbundet (SSF) att
ni vill börja använda betalningstjänsten i
SSF TA. Telefon 010-708 69 10 eller
support@skidor.com.
DIBS skickar ut ansökan om DIBS Easy till
föreningen. Fyll i ansökan noggrant och
bifoga de dokument som krävs. Du hittar en
lista över dokumenten som ni ska bifoga till
ansökan senare i denna guide.
När DIBS fått er ansökan görs en kreditprövning och kontroll hos Kronofogden.
Saknas anmärkningar beviljas ansökan
inom 3–4 dagar.

Koppla SSF TA
till DIBS
SSF skapar en tävling TEST DIBS i det
aktuella evenemanget i SSF TA.
När DIBS beviljat ansökan meddelas både
föreningen och SSF.
SSF aktiverar betalningstjänsten i SSF TA
för er förening.
DIBS gör en testbetalning på 1 SEK för
tävlingen TEST DIBS i ert evenemang.
DIBS skickar en bekräftelse till föreningen
och SSF på att betalningstjänsten är
aktiverad. Föreningen kan börja använda
betalningstjänsten.
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DOKUMENTATIONSKRAV
När du ansöker om DIBS Account behövs följande
dokument bifogas till ansökan.

Identifikation med foto

Ytterligare information

Skicka till

Tydlig identifikation med foto av behöriga
firmatecknare som signerat avtalet för
DIBS Easy.

•
•
•

Scanna samtliga dokument och skicka
med e-post till lars.poulsen@dibs.se

Detta behöver innehålla följande:
• Foto
• Namn
• Underskrift
• Personnummer

IBAN samt BIC/SWIFT
Senaste resultat-/balansräkning
Protokoll från senaste konstituerande
styrelsemöte där det framgår vilka som
är firmatecknare.

Eller sänd med post till
DIBS Payment Services
Att: Lars Poulsen
Kyrkogatan 25
411 15 Göteborg

Godkänd identifikation kan t.ex. vara:
• Kopia av giltigt körkort/ID-kort
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KONTAKTA OSS
Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion
Lugnetvägen 16
791 31 FALUN

DIBS Payment Services
Kyrkogatan 25
411 15 GÖTEBORG

Telefon 010-708 69 10
E-post support@skidor.com
Webb
www.skidor.com/dibs

Telefon 08-527 525 00
E-post sales@dibs.se
Webb
www.dibs.se/kundsupport

