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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR WEBBSALDO
2019-10-31
1. ALLMÄNT
EnterCard Group AB (”EnterCard”) tillhandahåller tjänsten
https://www.webbsaldo.se ("Webbsaldo") på de villkor som framgår
av dessa allmänna villkor, den produktinformation som finns
tillgänglig i Webbsaldo samt sådan skriftlig information som
EnterCard lämnar om Webbsaldo från tid till annan.
I tjänsten Webbsaldo kan det företag, den institution eller den
myndighet som undertecknat kontoansökan om Visa Business Card
(”Kontohavare”) samt den person som givits rätt att disponera ett
kort tillhörande sådant konto, utfärdat i sitt eget namn
(”Kortinnehavare”), överblicka transaktioner, fakturor, saldo och
statistik kopplat till kortet.
Kontohavare och Kortinnehavare (gemensamt ”Kund”) förbinder sig
att följa dessa allmänna villkor och övriga anvisningar som framgår av
vid var tid gällande produktinformation samt skriftlig information. Med
Kund avses i dessa allmänna villkor även behörighetsadministratör.
Kontohavare måste skriftligen lämna fullmakt åt
behörighetsadministratör. Fullmakt upprättas på blankett som
EnterCard tillhandahåller via Webbsaldo.
EnterCard förbehåller sig rätten att utöka, ändra eller inskränka
tjänsten Webbsaldo.
2. PERSONLIG BEHÖRIGHETSFUNKTION
Kund som önskar nyttja Webbsaldo ska vid inloggning identifiera sig
med den personliga behörighetsfunktion som EnterCard vid var tid
tillämpar (ex. BankID eller Mobilt BankID).
Kunden ska skydda sin personliga behörighetsfunktion knuten till
Webbsaldo.
3. ÄNDRING AV BESTÄMMELSER
Ändringar av dessa allmänna villkor träder i kraft tidigast en månad
efter det att EnterCard har tillställt kunden information om innebörden
av ändringen samt den/de nya bestämmelserna. Om ny lagstiftning
eller föreskrift medför att förutsättningarna förändras för tillämpningen
av exempelvis personlig behörighetsfunktion, får dock EnterCard
omgående ändra innehållet i dessa allmänna villkor.
4. MEDDELANDEN
Meddelanden som avser Webbsaldo ska lämnas skriftligen. Med
skriftligt meddelande avses även elektroniskt meddelande.
Meddelande som lämnats elektroniskt ska anses ha nått Kunden
senast 24 timmar efter avsändandet.
Meddelande från EnterCard till Kunden som är av allmän karaktär,
varmed avses meddelanden som rör alla eller flertalet av de kunder
som är anslutna till Webbsaldo, lämnas elektroniskt genom
Webbsaldos informationssidor.
5. REKLAMATION
Om kunden vill påtala eventuella fel eller brister avseende
Webbsaldo skall kunden omgående underrätta EnterCard om
detta skriftligen.
6. KUNDENS ANSVAR
Kunden ansvarar själv för den skada som drabbar denne på
grund av fel eller brist i Kundens data- och
kommunikationsutrustning eller programvara.
Kontohavare ansvarar gentemot EnterCard och tredje man för
skada som uppkommer genom försummelse vid användning av
personlig behörighetsfunktion eller som orsakas genom brottsligt
förfarande.
7. BEGRÄNSNING AV ENTERCARDS ANSVAR
Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller
andra fel eller störningar i EnterCards eller annans datasystem som
används för tillhandahållandet av Webbsaldo samt att sådana fel
eller störningar kan medföra att Kunden inte kan se sitt saldo eller
andra uppgifter i Webbsaldo i realtid.

EnterCard är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som
Kunden eller tredje man åsamkas till följd av i första stycket angivna fel
eller störningar. För Kortinnehavare med personligt betalningsansvar
gäller inte den föregående ansvarsbegränsningen om EnterCard har varit
grovt oaktsamt. EnterCard är inte heller ansvarigt för skada som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout
gäller även om EnterCard själv är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av
EnterCard om EnterCard varit normalt aktsam.
8. ENTERCARDS RÄTT ATT SPÄRRA TILLGÅNG TILL WEBBSALDO
Om inte annat framgår av tvingande lag har EnterCard rätt att spärra
Kundens tillgång till Webbsaldo om EnterCard:
a) har anledning anta att Kundens personliga behörighetsfunktioner
används på ett bedrägligt eller osäkert sätt,
b) har anledning att anta att Kunden bryter mot eller kommer att bryta mot
dessa allmänna villkor, mot produktinformation eller annan skriftlig
information,
c) har grund för att säga upp avtalet enligt ”Villkor för Visa Business
Card”, eller
d) har anledning att anta att Kunden på annat sätt handlar eller kommer
att handla på sätt som kan orsaka EnterCard eller annan skada.
Kunden kommer att informeras om sådan spärr skriftligen via vanlig post
om EnterCard inte är förhindrad av säkerhetsskäl eller enligt lag,
förordning eller myndighets föreskrift.
EnterCard ska häva spärren så snart skäl för spärr inte längre föreligger.
9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
EnterCard behandlar personuppgifter i enlighet med den vid var tid
gällande personuppgiftspolicy som finns tillgänglig via EnterCards
webbsida, se https://www.entercard.com/about-entercard/privacy-policy/

