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Utöver dessa villkor gäller Villkor Avtal Bankkort Business, AVTAL/
FULLMAKT INTERNETBANKEN – FÖRETAG med allmänna och
särskilda villkor samt de inlåningsvillkor som utfärdats av konto
förande bank.
1 Elektronisk beställning av företagskort
Avtal Bankkort Business ger möjlighet för Kontohavare att på elektronisk väg via – internetbanken Företag beställa företagskort. Sådan
beställning kan för Kontohavares räkning ske av den eller de personer,
Behörighetsadministratör respektive Företagsanvändare, som av
Kontohavare fått behörighet att beställa tjänster som Banken tillhanda
håller via internetbanken – Företag och som Kontohavare enligt avtal
med banken ska ha tillgång till.
För elektronisk beställning gäller också dessa Särskilda villkor.
2 Definitioner
Behörighetsadministratör – Fysisk person som utsetts till behörighetsadministratör av Kontohavare, genom i internetbanksavtal lämnad fullmakt, och därmed getts obegränsad behörighet att även på elektronisk
väg teckna avtal för Kontohavares räkning. Med Behörighetsadmini
stratör likställs enskild näringsidkare som genom internetbanksavtal
automatiskt fått fullmakt att teckna avtal i internetbanken.
Företagsanvändare – Fysisk person som utsetts till Företagsanvändare
i internetbanken – Företag och därvid getts obegränsad behörighet att
på elektronisk väg teckna avtal för Kontohavares räkning eller behörighet att beställa Bankkort Business.
Kortinnehavare – Fysisk person som Kontohavare beställt Bankkort
Business till.
3 Kortvillkor
För samtliga Bankkort Business som företaget beställer gäller också
Villkor Avtal Bankkort Business.
4 Ansvar
Kontohavare är ansvarig för att Kortinnehavare erhåller kortvillkoren,
läser och följer dessa. Detta gäller oavsett om Kontohavare själv beställt
Bankkort Business via internetbanken – Företag eller genom hand
läggare på Banken.
Kontohavare är betalningsansvarig för de transaktioner som görs med
kortet. Beträffande ansvar för obehöriga transaktioner hänvisas till
Villkor Avtal Bankkort Business punkten 10.
5 Behörighetsadministratör/Företagsanvändare
Behörighetsadministratör respektive Företagsanvändare får endast
företräda Kontohavare i enlighet med det fullmaktsalternativ, d v s
ensam eller två i förening, som Kontohavare avtalat med Banken om i
sitt internetbanks Avtal.
6 Bindande uppgifter och instruktioner
Kontohavare är införstådd med att de uppgifter och instruktioner som
lämnats direkt eller via internetbanken - Företag till Banken och där
Behörighetsadministratör/Företagsanvändare identifierats och verifierats genom användande av en Banken godkänd identifieringsmetod
är bindande för Kontohavare. Kontohavare är således bunden även om
Behörighetsadministratör/Företagsanvändare t e x brutit mot reglerna
för identifieringsmetoden eller om obehörig använt denna.

7 Beställning av Bankkort Business
Kontohavare som har internetbanken – Företag kan via internetbanken Företag beställa Bankort Business till den som Kontohavare lämnar uppgift om vid beställningen. Kort får endast beställas till den som behöver
använda kort i tjänsten för betalning av varor och tjänster.
8 Limit
Kontohavare ska vid beställning av kort ange om köp/uttag endast
tillåts upp till en viss limit eller om ingen sådan limit ska gälla. Konto
havare kan via internetbanken – Företag ändra av denne föreskriven
limit.
9 Bekräftelse av kortbeställning
Efter det att Kontohavare via internetbanken – Företag gjort en
godkänd beställning av ett kort skickar Banken en bekräftelse härom till
Elektroniska dokument i Kontohavarens internetbank - Företag. Kontohavare ska skriva ut och överlämna i bekräftelsen medsända kortvillkor
till den som ska ha kortet och tillse att denne läser och utfäster sig att
följa dessa.
10 Utskick av kort och personlig kod
Efter godkänd beställning skickar Banken kort och personlig kod i separata försändelser till den persons adress som kortet är utställt på.
11 Kundpris
För varje utfärdat kort utgår ett kundpris, se Villkor Avtal Bankkort Business, punkten 18. Avgifter och valutaväxlingspåslag, se Villkor Avtal
Bankkort Business punkterna 19, 20 och 32.
12 Avslut av kort och bekräftelse
Kontohavare kan avsluta kort via internetbanken - Företag. En förutsättning härför är att kort överlämnats till Kontohavaren och därvid
omedelbart makulerats av denne. Bekräftelse på att kort avslutats
lämnas i internetbanken - Företag i samband med avslutet.
13 Villkorsändring
Banken har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kontohavares godkännande. Ändring träder i kraft tidigast två månader efter
det att Kontohavare underrättats om densamma. Om Kontohavare inte
godkänner ändring får denne säga upp avtalet före den dag då ändring
träder i kraft.
14 Ansvarsbegränsning
Banken ansvarar inte för skada som beror av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och
vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla
ansträngningar. Banken ansvarar inte heller då Banken handlar i enlighet
med svensk lag eller unionsrätt.
15 Tillämplig lag och domstol
Svensk lag ska tillämpas.
Tvister enligt dessa villkor prövas av i allmän domstol. Kontohavare
kan inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Banken.

