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Vad roligt att du vill sälja på nätet med Payson! Här finns en steg-för-steg guide om hur du 
som är UF-företag ansöker om ett Paysonkonto. 

1. För att kunna använda vår betallösning behöver du öppna ett Paysonkonto. Du   
 ansöker om ett konto här. 
2. Notera att du med ett UF-företag måste välja att komplettera uppgifterna manuellt,  
 det går inte att välja BankID. Vi kräver en bild på en giltig ID-kopia på personen som  
 ansöker om konto. En ID-kopia kan vara ett körkort, nationellt ID-kort eller pass. 

Uppgifterna om dig och UF-företaget kompletteras i nästa steg. 

3. Istället för organisationsnummer anger du ditt eget personnummer*. 
4. Ange hemsideadressen för företaget & skriv en kort verksamhetsbeskrivning för vad  
 som ska säljas på hemsidan. Notera att hemsidan måste finns tillgänglig för granskning
 när du ansöker. 
5. Du måste även ange vilka som är med i UF-företaget under ”Uppgift om verklig   
 huvudman”.**
6. Sist men inte minst måste registreringsbeviset från Ung Företagsverksamhet laddas  
 upp i samband med ansökan. Detta görs tillsammans med bilden på ID-kopian under  
 ”Registreringsbevis och ID-kopia” – ”Välj fil…”

 * Är du under 18 år måste någon i din närhet företräda UF-företaget, exempelvis en förälder eller lärare. Notera 
att detta kräver ett signerat godkännande från personen samt en bild på en giltig ID-handling för denne. 

** Är ni fler än 4 innehavare anger ni UF-företagets VD som ensam verklig huvudman

 

Övrigt
I Payson Checkout ingår alla betalsätt, men som UF-företagare kan du endast ha kort- och 
bankbetalningar aktiverade i checkouten. 

När ditt konto blivit godkänt anger du din API-nyckel samt Agent ID inne hos Visma. 

För att aktivera erbjudandet från Payson fyller du i den kod du mottagit under menyn 
”Integration” där hittar du en rubrik som heter ”Har du fått en kampanjkod?”. 
 

https://account.payson.se/account/create/?type=b

