
Villkor för Anslutning till Affärssystem
Allmänna villkor gällande från 2020-07-01
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1  Tillämpliga avtal med mera
Dessa villkor gäller utöver aktuella villkor för Rörelsekonto näringsidkare 
och Betalningstjänster företag. Om något villkor i detta avtal skulle vara 
oförenligt med villkoren för Rörelsekonto och/eller Betalningstjänster ska 
villkoren i detta avtal ha företräde.

En förutsättning för att kunden ska beviljas tjänsten och kunna använda 
den är att kunden har avtal om Betaltjänster hos banken. 

2 Allmän produktbeskrivning
Genom Anslutning till Affärssystem erhåller kunden integration mellan 
banken och extern leverantör av Affärssystem.

Om kunden tecknat avtal med en leverantör som kan kommunicera 
elektroniskt med banken ifråga om konto- och transaktionsinformation är 
leverantören behörig att inhämta information avseende det/de rörelse-
konton som avtalet omfattar.

3 Användande av tjänsten
För att kunna använda tjänsten behöver kunden teckna separat avtal med 
extern leverantör av Affärssystem. Avtal tecknas direkt med av kunden 
vald leverantör och går inte att tecknas via banken.

4 Priser och avgifter
Pris för tjänsten framgår av vid var tid gällande prislista. För tjänsten ut-
går en årsavgift som betalas i förskott. Banken får, utan avisering, belasta 
det anslutna kontot med belopp som motsvarar priser och avgifter för 
tjänsten.

5 Begränsning av bankens ansvar
Banken ansvarar inte för den skada som kan uppstå på grund av brister  
i eller förseningar av den information som hämtas av leverantören.

6 Avslut av tjänsten
6.1 Avtalets löptid
Avtalet gäller från det att banken tagit emot ett undertecknat avtal eller,  
i förekommande fall, när banken bekräftat avtalet. Avtalet gäller tillsvidare.

6.2 Uppsägning av avtalet
Kunden och banken får, oavsett anledning härtill, säga upp detta avtal. 
Återbetalning av erlagda avgifter sker inte. Banken har rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan om kunden har gjort sig skyldig till väsent-
ligt avtalsbrott, åsidosatt dessa allmänna villkor, särskilda villkor, andra 
instruktioner eller överenskommelser som gäller för kontot eller tjänsten.
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