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Viktig information om utbetalning av lön 

Luleå tekniska universitet samarbetar med Danske Bank och dess underleverantör 
Visma Enterprise AB för löneutbetalningar.  För att få din lön utbetald till ditt 
nuvarande bankkonto behöver det vara registrerat hos Danske Bank. 

Kundnummer: 79199 

Du som har BankID 
Du registrerar enklast ditt bankkonto med ditt BankID på 
www.danskebank.se/lonetjanst .  
Följ nedanstående instruktion: 

• Klicka på den blå knappen Logga in som du hittar nedanför rubriken Logga 
in till Lönetjänst längre ner på websidan

• Registrera dig som ny löntagare. Kundnummer: 79199
• Välj din typ av BankID-inloggning och klicka på Logga in
• Legitimering sker mot Visma Enterprise AB
• Lägg till kontouppgift i fältet Kontouppgifter
• Skriv in ditt kontonummer
• Klicka på Spara

När ditt konto är registrerat, loggar du in på samma sätt för att se din lönespecifikation, 
ändra kontonummer m m. 

Så länge ditt kontonummer inte är registrerat hos Danske Bank, kommer din lön att 
utbetalas via utbetalningskort som skickas till din hemadress. Var vänlig kontrollera din 
hemadress i Primula. Notera att bank och andra utbetalningsställen kan ta ut en avgift 
för att lösa in utbetalningskort. 

Du som inte har BankID 
Om du saknar BankID kan du enkelt beställa ett sådant hos din bank. I annat fall fyller 
du i blanketten ”Konto för löneinsättning” och returnerar den till din 
löneadministratör som registrerar ditt kontonummer.  
Du använder samma blankett om du i ett senare skede vill ändra någon uppgift.  

http://www.danskebank.se/lonetjanst


Du som saknar BankID kan se din lönespecifikation genom att logga in på Danske 
Bank med personnummer och ett lösenord. När din löneadministratör har registrerat 
ditt kontonummer kommer du att få ett engångs-lösenord via e-post. När du med 
hjälp av lösenordet loggar in för första gången, uppmanas du att byta till ett eget 
lösenord.  

På www.ltu.se/internt finner du mer information, blanketter, FAQs m m. 

Med vänlig hälsning 
Lönegruppen, HR-enheten 
Luleå tekniska universitet 

http://www.ltu.se/internt



